TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-17
Diarienummer

TE 2022-00128

Bredbandstaxa 2023

Förslag till beslut i nämnden för Teknik

Nämnden för Teknik antar Bredbandstaxa 2023 daterad 2022-03-17 och översänder det
till kommunfullmäktige för fastställande.
Bredbandstaxa 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 145 upphör
samtidigt 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 en ny
tjänst, Kapacitets tjänst 10 Gbit/s och förändrad prissättning Kapacitetstjänster. Övriga
tjänster har erbjudits av Kungsbacka Bredbandsnät sedan tidigare och avgifterna är
oförändrade. Taxedokumentet är uppdaterat med ovan nämnda förändringar.
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1. Om Kungsbacka Bredbandsnät
Kungsbacka bredbandsnät har genom Nämnden för Teknik sedan oktober 2010 i uppdrag av
Kommunfullmäktige 1 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.
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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.
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 – 10 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.
2.4 Fiberaccess till kommunens verksamheter
Kungsbacka Bredbandsnät tillhandahåller nödvändig infrastruktur för leverans av svartfiber och
kapacitet till kommunens verksamheter. Kungsbacka bredbandsnät samarbetar med kommunens ITavdelning 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.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-28
Diarienummer

TE 2022-00008

VA-taxa 2023
Förslag till beslut i Nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar VA-taxa 2023 daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 januari 2023 och
översänder den till kommunfullmäktige för fastställande.
VA-taxan för 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 144 upphör samtidigt 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.
Taxan har justerats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag) i möjligaste mån.
Brukningsavgifter för dagvatten föreslås, vilket är i linje med branschens riktlinjer.
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 7 procent för markarbeten, rörmaterial och
projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa index medför att anläggningsavgiften föreslås öka
med 7 procent som helhet, dock innebär anpassningen till branschens riktlinjer att olika avgifter
föreslås höjas både mindre och mer.
Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men även intäkterna, när nya abonnenter tillkommer. De
stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. Nämnden för Teknik planerar även för att kunna
avsätta till fond för ombyggnad av Hammargårds reningsverk. Mot bakgrund av detta föreslås inför
2022 en höjning av brukningsavgiften med fem procent. Dock innebär anpassningen till branschens
riktlinjer att olika avgifter föreslås höjas både mindre och mer.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28
VA-taxa 2023, 2022-03-28
Vatten & Avfall
Annika Malm
0300 83 43 33
Verksamhetschef
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VA-taxa 2023, med förklaring till förändringar gentemot VA-taxa 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige
Förvaltningen för 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 VAutbyggnadsplan 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.
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Anläggningstaxa
Förändring av anläggningstaxans konstruktion

Taxan har justerats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag, publikation P120) i
möjligaste mån. De större förändringar det innebär är att:


I gällande taxa betalades 1/3 av full servisavgift för varje ledning som byggdes. I nytt förslag
betalas av full servisavgift 80 % för en ledning, 90 % för två ledningar och 100 % för tre
ledningar. Önskas en ytterligare ledning vid separat tillfälle betalas 80 % av full servisavgift.
Ändringen speglar bättre kostnaderna för att bygga ut olika antal ledningar.



I gällande taxa betalas en avgift per fastighet om 60 % av full avgift vid ett ändamål, 85 % av
full avgift vid två ändamål, och 100 % av full avgift vid tre ändamål. I nytt förslag kallas
avgiften för förbindelsepunktsavgift och fördelas enligt ovan 35 % av full
förbindelsepunktsavgift för dricksvatten, 55 % av full förbindelsepunktsavgift för spillvatten
och 10 % av full förbindelsepunktsavgift för dagvatten. Ändringen speglar bättre de faktiska
kostnaderna som VA-huvudmannen har för respektive ändamål.



Lägenhetsavgift byter namn till bostadsenhetsavgift för att bättre spegla alla typer av bostäder.
Vad som avses har förtydligats. Även begreppet ”mindre bostadsenhet” har införts för bostäder
som studentrum och äldreboende.



I nu gällande VA-taxa begränsas den maximala avgiftsgrundande tomtytan till 4000
kvadratmeter. Historiskt har dock en annan tillämpning skett för jordbruksfastigheter, där en
den maximala avgiftsgrundande tomtytan begränsats till 1200 kvadratmeter. Denna tillämpning
har inte haft stöd i taxan. Anledningen till att det finns en begränsning är att stora fastigheter
där enbart en liten del används för bostadsändamål inte ska få oskäligt hög avgift. I VA-taxa
2023 förtydligas att maximal avgiftsgrundande tomtyta inte får vara större än servisavgift,
förbindelsepunktsavgift och bostadsenhetsavgift tillsammans. Samma begränsningsregel
kommer gälla för samtliga fastighetstyper. I praktiken innebär det ett avgiftstak om ca 4000
kvadratmeter för alla typer av fastigheter med en bostadsenhet. För stora fastigheter med
flerbostadshus och därmed flera bostadsenheter kan avgiftstaket bli högre än 4000
kvadratmeter, men det anses skäligt och rättvist eftersom nyttan blir större när flera
bostadsenheter finns på fastigheten. Det nya förslaget i VA-taxa 2023 är också i linje med
Svenskt Vattens basförslag till taxekonstruktion.



Införande av anläggningstaxa för allmän plats. Allmän platsmark: Mark som motsvarar det som
i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän platsmark, i denna
taxa innebär det centrumbebyggelse, genomfartsleder och vägar som trafikeras av
kollektivtrafik.

Konsekvenser av den nya taxekonstruktionen olika typer av fastigheter syns i tabellen. Slopandet av
tillämpningen för jordbruksfastigheter är det enda som ger större påverkan än några procent. Observera
att alla siffror i 2022 års taxa, den generella föreslagna höjningen om 7 procent är inte med.
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Sammanställning kostnader inkl. moms *
Räkneexempel 1: Villa, 2000m2, V+S
Räkneexempel 2: Jordbruksfastighet,10 000 m2, V+S
Räkneexempel 3: Flerbostad, 180 bostadsenheter,
6000m2, V+S+D
Räkneexempel 4: Typhus A, 800m2, V+S+D
Räkneexempel 5: Typhus B, 15 bostadsenheter, 800m2,
V+S+D
Räkneexempel 7: Villa, V+S+D, 4800m2
Räkneexempel 6: Villa, V+S+D, 1400m2
*V=vatten, S=spillvatten, D=dagvatten

Befintlig (2022)
287 399 kr
371 277 kr

Ny (2022)
289 140 kr
434 280 kr

Diff (kr)
1 741 kr
63 003 kr

Diff (%)
0,6%
17,0%

8 337 435 kr
298 109 kr

8 540 040 kr
284 640 kr

202 605 kr
- 13 469 kr

2,4%
-4,5%

881 069 kr
455 997 kr
327 713 kr

867 600 kr
473 280 kr
320 640 kr

- 13 469 kr
17 283 kr
- 7 073 kr

-1,5%
3,8%
-2,2%

Förslag till höjning av anläggningstaxan

Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka
självkostnaden för VA-utbyggnad.
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 7
procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa index
medför att anläggningsavgiften föreslås öka med 7 procent som helhet.
Anläggningstaxans förslag till höjning enligt index innebär inte att alla tjänster höjs lika. I arbetet med
anpassningen enligt det förslag till anpassning till Svenskt Vattens basförslag har först en
omfördelning utifrån gällande taxa gjorts, där vissa avgifter sänkts och andra höjts, men att på total
nivå har eftersträvats nivåer så lika gällande taxa som möjligt. Så vi har första anpassat så att vi som
helhet ligger rätt på 2022 och sen höjt denna avgift med 7 procent. Vi förändrar alltså enligt basförslag
men vi höjer inte mer än vi ska för helheten.
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Brukningstaxa
Förändring av brukningstaxans konstruktion med införande av dagvattentaxa

Den största förändringen för brukningstaxan är införande av brukningstaxa för dagvatten. Idag har 88
procent av Sveriges kommuner dagvattentaxa. Dagvattentaxan består av två delar:


Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den
allmänna VA-anläggningen



Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den
allmänna VA-anläggningen

I arbetet med införande har nya verksamhetsområdesgränser för dagvatten fastighet, dagvatten gata
samt verksamhetsområde för allmän platsmark tagits fram. Andelen hårdgjord yta totalt och fördelat
per fastighet och allmän plats har beräknats. Modellen för att fördela brukningsavgiftsuttaget bygger
på hårdgjord yta, eftersom de är de ytorna som snabbast tar sig till dagvattensystemet och därmed
påverkar systemet mest, och dessa ytor vill vi minska för att öka trögheten i avledningen.
Avgiftsuttaget bygger på verklig kostnad för dagvatten (personal, drift och underhåll samt
kapitalkostnader) som fördelats utifrån andelen hårdgjord yta. Dagvatten gata har därefter fördelats på
fastigheter och allmän plats. Allmän plats motsvarar mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(2010:900) redovisas som allmän platsmark, vilket i denna taxa innebär det centrumbebyggelse,
genomfartsleder och vägar som trafikeras av kollektivtrafik.
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Övrig ändring i taxekonstruktion är att den fasta kostnaden bättre speglar VA-kollektivet och därmed
blir dricksvattenkostnaden mindre än kostnaden för spillvatten, och att de som bara har ena ändamålet
(vatten eller spillvatten) enbart betalar för den andel de har. I tabell nedan visas hur förändringen
påverkar. Observera att alla siffror i 2023 års taxa. Eftersom de nya dagvattenavgifterna påverkar
avgifterna, behöver jämförelsen göras för 2023 års förslag till avgifter, mellan befintlig
taxekonstruktion och ny taxa som innehåller dagvattenavgifter.
Sammanställning kostnader inkl. moms*
Räkneexempel 1: Typhus A, 200m2 hårdgjord, V+S+D
Räkneexempel 2: Typhus A, 200m2 hårdgjord, V+S
Räkneexempel 3: Typhus A, 200m2 hårdgjord, S
Räkneexempel 4: Typhus B, 400m2 hårdgjord, 15
bostadsenheter, V+S+D
Räkneexempel 5: Typhus B, 400m2 hårdgjord, 15
bostadsenheter, V+S
Räkneexempel 6: Typhus A, 400m2 hårdgjord, 15
bostadsenheter, S
Räkneexempel 7: Lagerfastighet, 4000m2 hårdgjord, 5
bostadsenheter, V+S+D
Räkneexempel 8: Lagerfastighet, 4000m2 hårdgjord, 5
bostadsenheter, V+S
Räkneexempel 9: Lagerfastighet, 4000m2 hårdgjord, 5
bostadsenheter, S
*V=vatten, S=spillvatten, D=dagvatten

Befintlig (2023)
7 726 kr
7 726 kr
5 549 kr

Ny (2023)
7 731 kr
7 499 kr
4 815 kr

Diff (kr)
6 kr
- 226 kr
- 733 kr

Diff (%)
0,1%
-2,9%
-13,2%

87 075 kr

85 728 kr

- 1 347 kr

-1,5%

87 075 kr

85 264 kr

- 1 811 kr

-2,1%

61 237 kr

55 370 kr

- 5 867 kr

-9,6%

103 723 kr

107 684 kr

3 961 kr

3,8%

103 723 kr

103 044 kr

- 679 kr

-0,7%

70 344 kr

68 144 kr

- 2 200 kr

-3,1%

Förslag till höjning av brukningstaxan

VA-verksamhetens resultat har analyserats för perioden 2019-2021 och simulerats för perioden 20222032 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, möjlighet till avsättning till fonden för Hammargård
och att skulden till brukarna ska minska till runt noll.



Hänsyn har tagits till kommande och pågående VA-utbyggnad, enligt beslutad tidplan för VAsanering 2016–2020 och Produktionsplan för bostadsbyggande samt ett antagande om en
utökning av nyanslutningar, genom föreningsanslutningar, under de närmast tre åren. Det
innebär cirka 500 fastigheter per år innanför eller i anslutning till verksamhetsområde för
vatten och avlopp samt utbyggnad av kommunalt VA enligt VA-utbyggnadsplan till cirka 100
fastigheter per år (enskilda eller i föreningar).



Den specifika förbrukningen, som tidigare antagits vara 150 liter per person och dygn har
analyserats och är nu 125 liter per person och dygn. Det innebär att de beräknade rörliga
inkomsterna minskar. Den nya nivån väntas vara oförändrad under perioden.
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Driftkostnaderna är uppräknade med 4 procent per år, vilket inrymmer såväl utbyggnadstakten,
hantering av ökade krav, effektiviseringar, kostnadsökningar samt ökad belastning på grund av
fler abonnenter. I uppräkningen av driftkostnaderna ingår att verksamheten blir effektivare.
Införande av digitala stöd som kan hjälpa oss att leta läckage, planera underhållsarbete och
prioritera förnyelseåtgärder på ledningsnäten gör arbetet effektivare. Vi ser också ökande
miljökrav som ställer krav på rening och att kunna mäta och följa upp. Vi får också fler och fler
så kallade LTA-stationer, vilket är villapumpstationer i områden där avloppet behöver pumpas
och dessa kräver underhåll och reinvesteringar. Dagvatten bedöms kosta mer i framtiden att
drifta med ökad andel hållbara lösningar, med dammar och diken. Sammanfattningsvis skulle
uppräkningen med 4 procent behöva vara högre om inte effektiviseringar samtidigt gjordes.



Kommunens internränta är 1,25 procent 2023–2027, därefter har en räntenivå om 2,0 procent
antagits.



Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån det av nämnden beslutade förslaget till
investeringsbudget för 2023, plan 2024–2027 samt förvaltningens bedömning 2028–2032.
Förslaget till investeringsbudget har sänts för fastställande till kommunfullmäktige 2022-01-19
§ 4.



Anpassning till Svenskt Vattens basförslag inklusive införande av dagvattentaxa föreslås. Vi
förändrar alltså enligt basförslag men förslag till höjning för hela VA-kollektivet är fem
procent.

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. För att så långt det är möjligt jämna ut kostnaderna för
Hammargård planerar Nämnden för Teknik att avsätta till fond under 2023 och 2024.
I budget för 2022 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 skulden till
brukarna och investeringsfonden för perioden 2021–2031 med den taxehöjning som anges under
figuren. För utgången av 2023 innebär det en skuld till brukarna om 19 miljoner kronor och en
investeringsfond för Hammargård om 45 miljoner kronor. Investeringsfonden planeras öka till 50
miljoner kronor vid utgången av 2024 och därefter minska i takt med att den nya anläggningen på
Hammargård skrivs av. Skulden till brukarna är minskande från 2025 [innan dess har vi fått
information om att skulden till brukarna inte kan minska av redovisningstekniska skäl utan att minska
avsättningen till fonden för Hammargård, detta kollas just nu] och är enligt plan noll 2029.
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För ett så kallat ”Typhus A” vilket innebär ett villahushåll som förbrukar 150 m3 vatten årligen ökar
kostnaden med föreslagen taxejustering från 7350 kr till 7720 kr inklusive moms år 2023. Kostnaden
är något under medel för vad det kostar generellt i Sverige. Se figur med alla svenska kommuner där
den högsta respektive lägsta avgiften för 2021, samt avgiften för Hallandskommunerna har markerats.
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En lättillgänglig webbversion där man enkelt kan förstå vad som gäller och vad det kostar kommer att
uppdateras under 2022 så att den är klar inför 2023.
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 av brukningstaxan om fem
procent inför 2023.
Karl Lundgren

Annika Malm

Förvaltningschef

Verksamhetschef Vatten & Avfall

VA-taxa 2023
Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

1. Inledning
Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av kommunfullmäktige den XX YY NNNN.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kungsbacka kommun.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Kungsbacka kommun.

Ordförklaringar
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
Huvudman: den som äger en allmän VA-anläggning
Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning
Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett
Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor
Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna
VA-anläggningen
Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den
allmänna VA-anläggningen
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df.
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df,
Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta
Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, motsvarades i P96 av lägenhetsavgift
Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet av
anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.
Dagvattenavgift: en årlig avgift per m2 hårdgjord tomtyta för hantering av dag- och
dräneringsvatten.
Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe.

2. Allmänt
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som
ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV
är uppfyllda.
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§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. På samtliga avgifter ingår
lagstadgad mervärdesskatt enligt vid avgiftstillfället gällande regler.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga
verksamheten bedrivs inomhus.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Shoppingcentrum
Serverhallar
Butiker

Utställningslokaler
Sporthallar
Hotell
Industri

Restauranger
Lagerbyggnader
Skola
Sjukvårdslokal

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs
med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.
Exempel på sådan fastighet är:
Hamn
Virkesupplag
Fordonsuppställningsplats
Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak
Kyrkogård
Återvinningsstationer
Idrottsplats

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av
anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör fastigheterna
gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet
enbart samfälligheter för VA-frågor.
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga
om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet
bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 200tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.
Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta
som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
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11.2

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6§
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
11.3

Enligt 36§ LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst
tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.
Ränta ska betalas enligt 5§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i
framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller ränta ska betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas
enligt 11.2.
11.4

Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – till exempel ökning av Tomtyta – inträtt utan att bygglov
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när
det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde
och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§12
12.1

Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.
12.2

Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens
allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder
och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
12.3

Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat
läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för
kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

§13
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.
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§21
21.1

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
21.2

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 § 17.

5. Taxans införande
§22
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifterna enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16,
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen
för taxans ikraftträdande.
****************************
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av
denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster.

Beslutad av: Antagen av kommunfullmäktige den XX-XX-XX
Gäller från: 1 januari 2023
Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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VA-TAXA 2023
Kungsbacka kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kungsbacka kommun
0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som
ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
LAV är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. På samtliga avgifter ingår
lagstadgad mervärdesskatt enligt vid avgiftstillfället gällande regler.

§3
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den
huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Utställningslokaler
Shoppingcentrum
Sporthallar
Serverhallar
Hotell
Butiker
Industri

Restauranger
Lagerbyggnader
Skola
Sjukvårdslokal

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.
Exempel på sådan fastighet är:
Hamn
Virkesupplag
Fordonsuppställningsplats
Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak
Kyrkogård
Återvinningsstationer
Idrottsplats

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av
anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör fastigheterna
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gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet
enbart samfälligheter för VA-frågor.
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet
bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 200tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.
Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Allmän platsmark: Mark som motsvarar det som i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(2010:900) redovisas som allmän platsmark, i denna taxa innebär det centrumbebyggelse,
genomfartsleder och vägar som trafikeras av kollektivtrafik.
Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast
anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 400-tal m² bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en (ekvivalent) bostadsenhet. Hela
lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd.
Gäller även förrådslokaler.
Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende bildar
en enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma per bostadsenhet som för andra
fastigheter, och som är max 30 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020, ska
en sådan enhet räknas som 50% av en bostadsenhet. Exempel på bostadsenheter med mindre
nytta än andra bostadsenheter är studentrum, äldreboende eller komplementbyggnad med delat
kök.
Fastigheterna indelas i bebyggd bostadsfastighet, bebyggd annan fastighet och obebyggd
fastighet.
Kommentar: I gällande taxa kallas bostadsenhetsavgiften för lägenhetsavgift. För att
förtydliga att det gäller alla bostäder föreslås avgiften kallas bostadsenhetsavgift i nytt
förslag.
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5.2
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika
mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en Samfällighet.
Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund av att
verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första anslutningstillfället,
har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a).
Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en eller flera vattentjänster uppkommer vid
senare tillfälle än första anslutningstillfället och det medför att nya servisledningar behöver
anläggas.
Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser anlagda
sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller avgiftsskyldighet uppkommer
vid senare tillfälle debiteras 80% eller mer av full Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär
att den totala Servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift
överstiger 100% över tid får inte tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av
Servisavgiften.
Kommentar: Gällande taxa tar inte hänsyn till om utbyggnad sker i efterhand, man betalar
max 100 % av full servisavgift för tillkommande serviser. I förslag till ny taxa tas kostnader ut
utan att ta hänsyn till om det tidigare erlagts servisavgifter. Detta motsvarar bättre de
kostnader som VA-huvudmannen får vid byggnation av tillkommande serviser.

5.3
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1
a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt
5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i
8.2.
Kommentar: I gällande taxa finns en begränsningsregel om att maximal tomtyta en fastighet
behöver betala för är 4000 m2. I förslag till ny taxa har denna begränsning ändrat till att följa
Svenskt Vattens förslag. Det innebär att i förslag till ny taxa får inte avgiften för tomtyta
(avgift 5.1c) överstiga summan av avgifterna för 5.1a, 5.1b och 5.1d. Avgifterna 5.1a, 5.1b och
5.1d i den nya taxekonstruktionen har anpassats i nivå så att tomtyteavgiften 5.1c begränsas
till snarlik storleksordning som befintlig taxa på (4000 m2) för anslutning av en fastighet med
en lägenhet och vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

5.4
Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Vid beräkning av
antalet ekvivalenta lägenheter för fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostadsfastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 50 %.
5.5
Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas,
ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).
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§10
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller
avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter
inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Kommentar: Denna står med för att kunna ta ut särtaxa men den har inte tillämpats hittills i
Kungsbacka.

§11
11.1
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
Kommentar: Något ändrad mening, men i praktiken samma som gällande taxa, punkt 11
första stycket.

11.2
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt
6§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Kommentar: Något ändrad mening, men i praktiken samma som gällande taxa, punkt 11
tredje stycket.

11.3
Enligt 36§ LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid,
längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar
säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del
av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller
ränta ska betalas enligt 11.2.
Kommentar: Något ändrad mening, men i praktiken samma som gällande taxa, punkt 11
andra stycket.

11.4
Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av Tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats
eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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Kommentar: Något ändrad mening, men i praktiken samma som gällande taxa, punkt 11
fjärde stycket.

§12
12.1
Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med
andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det,
ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.

12.2
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna
del.

12.3
Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan
befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

§13
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex 2011, 40% 311 Jordarbeten (indextalen
för 2015-01: 104,0,0) och 40% 322 Läggning av PVC-rör (indextalen för 2015-01: 105,6) och 20
% 511 Projektering. (indextalen för 2015–01: 106,8) När Entreprenadindex ändras, får
kommunstyrelsen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Kommentar: Finns i gällande taxa paragraf punkt 9. Fördelning av ingående
entreprenadindex och andelar av dessa har ändrats i förslag till ny taxa.
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§20
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15.
Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering
efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av
fastighetsöverlåtelse.
Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 18.

§21
21.1
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd
påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 19
mom 1.
21.2
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 § 18
Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 19
mom 1

Taxans införande
§22
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifterna enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt §
16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna
dagen för taxans ikraftträdande.

***************** ***********

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av
denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster.
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Beslutad av: Antagen av kommunfullmäktige den xxxxxxx
Gäller från: 1 januari 2023
Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik
Kontakt:Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se

VA-taxa

Sida 15 av 17

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-28
Diarienummer

TE 2022-00127

Avfallstaxa 2023

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Avfallstaxa 2023 daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 januari 2023 och
översänder den till kommunfullmäktige för fastställande.
Avfallstaxan för 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 144 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.
I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler abonnenter. Det senaste
året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när bränslepriser och förbränningspriser ökat.
Kommande år 2023 kommer kostnader för hyra av en den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra
till kostnadsökningar. Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas.
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med fem procent för att intäkterna ska matcha
kostnaderna.
Texten i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens Renhållningsföreskrifter.
Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket ansvar kommunen respektive
fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det kostar och vad som ingår i respektive tjänst.
Revidering av föreskrifterna pågår parallellt.
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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. Det senaste
året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när bränslepriser och förbränningspriser ökat.
Kommande år 2023 kommer kostnader för hyra av en den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra
till kostnadsökningar. Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas.
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med fem procent för att intäkterna ska matcha
kostnaderna.
Avfallsverksamhetens resultat har analyserats för perioden 2019-2021 och simulerats för perioden
2022-2032 för att kunna bedöma behovet av höjning av avgifterna över tid. Följande förutsättningar
och antagande har gjorts inför simuleringen:


Vi har eftersträvat en jämn taxeutveckling och att skulden till brukarna är nära noll.



Hänsyn har tagits till befolkningsprognos för kommunen som ger underlag för antal
tillkommande abonnenter.



Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån det av nämnden beslutade förslaget till
investeringsbudget för 2023, plan 2024–2027 samt förvaltningens bedömning 2028–2032.
Förslaget till investeringsbudget har sänts för fastställande till kommunfullmäktige 2022-01-19
§ 4. Totalt ingår tre nya ÅVC under tioårsperioden.



Kommunens internränta är 1,25 procent 2023–2027, därefter har en räntenivå om 2,0 procent
antagits.



Entreprenadkostnaderna är uppräknade med ca 2 procent per år, vilket inrymmer såväl
kostnadsökningar som ökad kostnad på grund av fler abonnenter. Dock har ökningen utgått
från verkligt utfall på entreprenadkostnader 2021, vilka var totalt ca 3 miljoner kr högre än
budget 2021. Utfall 2021 var ca 7 procent högre än utfall 2020 för entreprenader, beroende på
införd förbränningsskatt och ökade kostnader för framför allt transport och drift av våra
återvinningscentraler.



Intäkter från insamlat material på återvinningscentralerna är osäker. Materialpriserna är
marknadsberoende och har fluktuerat mycket över tid.



Producentansvar för insamling av förpackningar föreslås enligt Miljödepartementets
promemoria ”En förbättrad förpackningsinsamling” [M2021/02118] övergå i kommunal regi.
Dock ska övergången vara kostnadsneutral för kommunerna enligt utredningen. Beslut väntas
till sommaren 2022.
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Hyra och drift för ny omlastningscentral beräknades inför 2022 bli 4 miljoner kr dyrare per år
jämfört med idag. I samband med detaljprojektering förväntas denna bli än dyrare, och totalt
5,5 miljoner kr dyrare än idag. Dock är projektet något försenat och hyran kommer belasta
avfallskollektivet från mitten av 2023.



Från 2022 har vi ansvar (och kostnad) för att omhänderta tidningar där vi föreslår insamling
som idag, på återvinningsstationerna. Eftersom tidningarna i nuläget inbringar en intäkt är
denna insamling idag kostnadsneutral.

För att styra mot ökad miljönytta har avgiften för större kärl för villor föreslås öka mer än fem procent,
i syfte att literpriset ska vara ökande med ökande kärlstorlek.
Den nya insamlingsentreprenaden har medfört ökade kostnader för följande avgifter: Evenemangskärl,
de längsta gångavstånden, hämtning av extra säck vid ordinarie tömning samt byte till mindre kärl.
Dessa har höjts något mer än föreslagna fem procent.
Enligt budget 2022 gör avfallsverksamheten ett litet positivt verksamhetsresultat, vilket medför ett
ökat överskott på ingående balans och en något ökad skuld till brukarna. I figuren nedan framgår
intäkter, kostnader samt påverkan skulden till brukarna för perioden 2018–2032 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 2 040 till 2 140 kr inklusive moms år
2023. Kostnaden är något under medel för vad det kostar generellt i Sverige, se figur, observera att
statistik enbart finns för 2020 års taxa.
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Idag har cirka 10 procent av våra kunder abonnemang där restavfall och matavfall blandas i samma
kärl, så kallat ”osorterat”. För att styra våra kunder mot ökad miljönytta är avgiften för detta
abonnemang dyrare än våra kostnader för detsamma. Från 2024 kommer kommunen enligt både
regeringsbeslut och ikraftträdandet av EU:s krav på separat insamling av bioavfall behöva avveckla
abonnemanget osorterat. Eftersom abonnemanget genererar mer intäkter än kostnader blir effekten ett
intäktsbortfall om ca 6 miljoner kr per år. Det bortfallet kommer vi att behöva ta igen genom att övriga
abonnemang behöver höjas mer än den föreslagna höjningen för 2024 om 5 procent i på grund av
ökade kostnader enligt ovan. För 2024 behöver alla abonnemang höjas, enligt tidiga beräkningar med
ytterligare runt sex procentenheter. För ett normalhushåll som har den vanligaste tjänsten med ett kärl
för restavfall och ett kärl för matavfall skulle det innebära att kostnaden ökar med runt 235 kr inklusive
moms mellan år 2023 och 2024.
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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 fem procent inför 2023.
Dessutom har några ändringar och förtydliganden gjorts i taxan. Det är:


Texten i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens Renhållningsföreskrifter.
Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket ansvar kommunen respektive
fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det kostar och vad som ingår i respektive tjänst.
Revidering av föreskrifterna pågår parallellt.



Förtydligande om att vid överträdelse av allmänna bestämmelser vid besök på
återvinningscentral kan ÅVC-kort komma att spärras har tagits bort. I förslag till föreskrifter
finns detta förtydligande istället, men gäller enbart för företag.



Ändring av definitioner, enligt ny lagstiftning har genomförts.



Mindre ändringar är att enstaka ”specialabonnemang” som inga kunder använder har tagits
bort, trädgårdsavfall kan endast nytecknas för 370 liter inte för 240 liter samt gångavstånd (210 m), för komprimatorcontainrar och underjordsbehållare införs delårsabonnemang.

En lättillgänglig webbversion där man enkelt kan förstå vad som gäller och vad det kostar kommer att
tas fram under 2022 så att den är klar inför 2023.
Karl Lundgren

Annika Malm

Förvaltningschef

Verksamhetschef Vatten & Avfall

Avfallstaxa 2023
För avfall under kommunens ansvar

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

1. Inledande bestämmelser
Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). Avgifter i taxan är angivna i
kronor inklusive moms.

1.1 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Nämnden för Teknik har ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Kungsbacka kommun.
Förvaltningen för Teknik arbetar med avfallsfrågor på uppdrag av nämnden. Verksamheten
finansieras med avgifter beslutade av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av
miljöbalken och avfallsförordningen. Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i kommunens
föreskrifter för avfallshantering.
1.2 Ikraftträdande
Taxan träder i kraft 2023-01-01.
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 inklusive avfallsförebyggande åtgärder.

1.4 Definitioner
Begreppen som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i kommunens
avfallsföreskrifter eller i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).
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 nyttjanderättshavare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som
är bebyggda. Fastighetsägare som inte har anmält 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
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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. Tillgång till återvinningscentral 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 med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.
1.7 Ägarbyte
När fastighet byter ägare ska skriftlig anmälan om ägarbyte snarast lämnas till kommunens
kundcenter. Om anmälan eller ansökan om ägarbyte inte görs, fortsätter abonnemanget att gälla. För
uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.
1.8 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden
1.8.1 Uppehåll i hämtning

För uppehåll och dispenser ska skriftlig anmälan göras till förvaltningen för Teknik enligt
bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter. Om anmälan eller ansökan inte görs fortsätter
abonnemanget att gälla.
1.8.2 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning

Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning delar två, tre eller högst fyra
närbelägna fastigheter på de rörliga avgifterna. Grundavgift utgår för samtliga fastigheter.
Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning prövas efter skriftlig ansökan till
Teknik enligt kommunens avfallsföreskrifter.

1.9 Grovavfall
Grovavfall som är sorterat enligt kommunens anvisningar kan av enskilda
hushåll/fastighetsinnehavare lämnas vid bemannad återvinningscentral. Antalet besök som ingår är
satta enligt bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter. Kostnaden för detta täcks av taxans
grundavgift. Grovavfall kan även hämtas genom budning mot en särskild budningsavgift. Hämtning
sker enligt bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter.
1.10 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.
1.11 Felsortering
Renhållningspersonal kontrollerar kvaliteten på avfallet i samband med varje tömning. Om
behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte och fastighetsägaren blir informerad om detta
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med en information 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 information på kärlet. Vid upprepade
påpekanden kan befintlig abonnemangsform ändras eller tilläggstjänst avslutas.

1.12 Överfull 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 behållaren inte tömmas vid hämtningstillfället och fastighetsägaren får
information 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.
1.13 Särskilda 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.
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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.
Förpackningar som omfattas av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem,
enligt förordning (2018:1462) eller lämnas på en återvinningsstation. Tidningar är kommunalt avfall
(SFS 2020:1304) och ska hämtas av företag på uppdrag av kommunen eller lämnas på en
återvinningsstation.

2.2 Abonnemangsformer
I Kungsbacka kommun är avfallstaxan miljöstyrande. Detta innebär att det abonnemang som ger
störst miljöbelastning kommer att ge den högsta avgiften.
Avgifter för tilläggstjänster kan tillkomma för varje abonnemangsform.
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. Matavfallet körs sedan till en biogasanläggning där det rötas till
biogas. Brännbart restavfall läggs i det gröna kärlet. 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.
Kompostering av matavfall i egen varmkompost kan, efter skriftlig anmälan till Teknik, beviljas
enligt bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter. Kompostering av matavfall får endast göras i
för ändamålet godkänd behållare. Hit räknas även så kallad bokashi-behållare.
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Brännbart restavfall läggs i det gröna kärlet. 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.
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 Slamtömning

Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från enskilda
avloppsanläggningar, exempelvis slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk mm. Enskilda
avloppsanläggningar ska tömmas minst var 12:e månad. Upp till 13 schemalagda tömningar per år
kan beställas. Som kund kan du i dialog med kommunens kundcenter 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.
2.2.5 Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljare ska tömmas med intervall enligt kommunens riktlinjer för fettavskiljare.
Fastighetsägare ansvarar själva för återfyllning av vatten i anläggningen.
2.2.6 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 med mera

2.3 Avgifter för hämtning av kommunalt avfall
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.
Ett visst antal besök på återvinningscentral
Kärl eller behållare för respektive avfallsslag (ej underjordsbehållare, fettavskiljare
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.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-30
Diarienummer

TE 2021-00508

Avfallsföreskrifter

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner utställning av förslag till reviderade avfallsföreskrifter för
Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och föreskrifter som
beskriver hur avfall under kommunens ansvar ska hanteras och regleras med stöd av de
bemyndiganden som ges till kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen.
Föreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om godkända behållare, hämtningsintervall och
sorteringskrav. Gällande föreskrifter är giltiga till dess att nya föreskrifter antas av
kommunfullmäktige.
Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med utgångspunkt i
ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har trätt i kraft (SFS 2020:614).
Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet
kommunalt avfall och att det kommunala ansvaret har reviderats. Syftet med den nya
avfallslagstiftningen är att genomföra nya EU-direktiv på avfallsområdet.
I de nya föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret för returpapper har övergått till
kommunen i enlighet med upphävandet av förordningen om producentansvar för returpapper.
I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt i Kungsbacka
kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där det är tillåtet att blanda
matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att
teckna nya abonnemang av denna typ från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024.
Tiden för utställning regleras i miljöbalken och ska vara minst fyra veckor. Information om
utställningen kommer att publiceras på kommunens hemsida. Ett utskick med information om
möjligheten att lämna synpunkter kommer att skickas till ett urval av berörda instanser, så som berörda
1 (2)
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Enhetschef
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www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

nämnder och myndigheter. Efter utställning kommer inkomna synpunkter att bearbetas och ett slutligt
förslag till föreskrifter presenteras för nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-30
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun
Redovisning av föreslagna förändringar
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Karl Lundgren

Annika Malm

Förvaltningschef

Verksamhetschef

f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för
elutrustning.
g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG
och 142/2011/EU.
h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen
i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som
livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under
kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel
som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank.
Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat
med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g)
ovan.
i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när
matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som omfattas av
producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.
j. Med returpapper avses kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper enligt
avfallsförordningen (2020:614).
k. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- och
rivningsarbeten.
l. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i
15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. Kommunens ansvar enligt den nya definitionen börja gälla 1 januari
2023.
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att
bruka eller nyttja fastighet.
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses Nämnden för Teknik, Kungsbacka kommun.
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd, Kungsbacka kommun.
6. Med behållare avses kärl, container, underjordsbehållare, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan
anordning för uppsamling av kommunalt avfall under kommunalt ansvar.
7. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och
andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen
endast används för
a. hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten och,
b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.
8. Med avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar menas avloppsslam, toalettvatten, urin, fekalier
och innehåll i slutna tankar. Med filtermaterial avses ett förbrukat material tillhörande en enskild
avloppsanläggning, så som torv, leca och polonite. Filtermaterialet kan till exempel finnas i fosforfällor eller
gråvattenfilter. Filtermaterial kan finnas i lös form eller i säck.
Kommunen ansvarar endast för det avfall som uppstår från avloppsfraktioner och filtermaterial från de
enskilda avloppsanläggningar som nämnds i punkt 7 ovan.
Bestämmelsen omfattar både enskilda anläggningar som betjänar en fastighet och samfällda anläggningar.
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För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap.
miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen
av kommunalt avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall
under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar
för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd
av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.
5 § Nämnden för Teknik informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.
Nämnden för Teknik informerar hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar om
avfallsförebyggande åtgärder och hantering av kommunalt avfall enligt 15 kap. 45§ miljöbalken.
6 § Nämnden för Teknik ansvarar för krav på installation av fettavskiljare på fastigheter med anslutning till
det kommunala ledningsnätet.
7 § Nämnden för Miljö och Hälsoskydd ansvarar för krav på installation av fettavskiljare utanför det
kommunala ledningsnätet.

Betalning och information
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom
kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4-6 §§
miljöbalken.
När en fastighet har mer än en ägare ska den som äger största delen av fastigheten anses vara
betalningsansvarig för hela renhållningsabonnemanget.
9 § Fastigheter som befrias från skyldigheten att lämna visst avfall kan debiteras grundavgiften enligt
fastställd taxa.
10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller
dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig för att reglerna följs.
11 § Fastighetsinnehavaren ska välja något av nedanstående tre abonnemang för hämtning av kommunalt
avfall. Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas av kommunen abonnemanget ”Matavfall blir Biogas”. Från 1
januari 2023 går det inte att teckna nytt abonnemang för Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat.
a. Matavfall Blir Biogas
b. Egen Varmkompost
c. Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat
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Från och med 2024 -01-01 ska fastighetsinnehavaren välja något av nedanstående två abonnemang för
hämtning av kommunalt avfall:
a. Matavfall Blir Biogas
b. Egen Varmkompost
Vid särskilda skäl kan dispens från utsortering av matavfall medges efter ansökan till Nämnden för Teknik.
12 § Kommunen kvalitetssäkrar insamlingssystemet via identitetsmärkning av behållare. Kommunen
ansvarar endast för tömning av identitetsmärkta behållare, om ingenting annat har avtalats.

Sortering och överlämning av avfall under kommunalt
ansvar
Sortering av avfall
13 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och
hålla det skilt från annat avfall.
14 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner
som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport.

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar
15 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 25 §. Det
utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under
kommunalt ansvar från fastigheten. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa Nämnden för
Teknik om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av
behållare
16 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är
avsedd.
Avfall som läggs i behållare ska vara emballerat i lämpligt material så att avfallet inte kan spridas eller
damma vid tömning. Syftet är att säkerställa att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte
uppkommer.
Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan
utrustning
17 § Kärl och säckar ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren. Latrinbehållare ägs av renhållaren.
Container ägs av fastighetsägare eller renhållaren. Underjordsbehållare, enskilda avloppsanläggningar och
fettavskiljare anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.
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Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren
ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från
renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten
förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

Beträffande andra anordningar gäller:


De ska utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för
olycksfall minimeras.



De ska vara tillgängliga och underhållas så att driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt etc. inte
uppstår.



De ska medge hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem.

18 § Renhållaren och den avfallsansvariga nämnden ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet
ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar
ska meddelas renhållaren.

Anläggande
19 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare ska avstånd mellan
uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara
mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon.
Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning
med fordon utrustat med kran kan utföras.
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte
överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram om inte särskilda skäl
föreligger. Om storsäck eller filterkassett om 1000 kilogram används får avståndet vara max 5 meter.
Om anläggningen inte är åtkomlig för hämtningsfordon ansvarar anläggningsägaren för att tillhandhålla
avfallet till avfallsentreprenören.
Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller anläggning som kräver
byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från
anläggningen.
Vid installation av underjordsbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat
med kran. Underjordsbehållare i Kungsbacka kommun töms med ett så kallat en- och två-krokssystem.
Innan abonnemang kan tecknas måste Nämnden för Teknik godkänna behållare och dess placering så att
hämtningsfordon kan komma fram och tömma.
20 § Nämnden för Teknik samlar in synpunkter från renhållaren och skall få möjlighet att yttra sig kring
nyanläggningar och placering av dessa.

Rengöring och tillsyn
21 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och
anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet
såsom buller, lukt och dylikt.
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Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för
avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck
22 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir
uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från
snö och is vid hämtningstillfället.
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.
En säck får inte fyllas så att den väger mer än 15 kilogram.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan
innan hämtning sker.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
23 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera
storsäck, filterkasett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom
längsta tillåtna avstånd enligt 19 §.
Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning
kan ske med det fordon som används.
Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka
som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får
väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket
kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. När anläggningar
placeras utomhus ska marken runt om locket vara hårdgjord.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs
med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör vid hämtning inte överstiga 20 meter om
inte särskilda skäl föreligger.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och
nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.
Inför tömning ska brunn eller tank vara tydligt uppmärkt med vimpel, skylt eller liknande.
När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger vilken fastighet
anläggningen tillhör.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid
tömning.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt
filtermaterial är det fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens ansvar att nytt filtermaterial tillförs
anläggningen. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.
Ändringar som kan påverka förutsättningar för hämtning ska utan anmaning meddelas renhållaren.
24 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att
befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.
Fastighetsinnehavaren ska meddela Nämnden för Teknik att sluttömningen är gjord och att abonnemanget
kan avslutas.
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Hämtnings- och transportvägar
25 § Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som
möjligt, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd.
Anvisning av plats görs av Nämnden för Teknik.
Gångavstånd ska i största möjliga mån undvikas. Om det inte går att undvika, ska det vara så kort som
möjligt. Om kärlet står på annan plats får:
a) för kärl mindre än 200 liter, avståndet mellan behållarplats och plats för hämtningsfordon inte utan
särskilda skäl överstiga 100 meter.
b) för kärl större än 200 liter, avståndet mellan avfallsutrymmet och fordonet inte överstiga 10 meter.
Extra avgift tas ut för gångavstånd som överstiger 2 meter. Ansökan om tilläggstjänst för gångavstånd görs
hos Nämnden för Teknik.
26 § Inom område där gemensamt avfallsutrymme är anordnat genom gemensam förvaltning för flera
fastigheter, såsom bostadsrätts-, hyresrätts- och samfällighetsföreningar med gemensamt abonnemang, sker
hämtning endast vid gemensamt avfallsutrymme. Detta gäller även grupp av en- och tvåfamiljshus med
gemensamt abonnemang.
27 § För en- och tvåfamiljsfastigheter gäller att behållaren senast kl. 06.00 på hämtningsdagens morgon ska
vara uppställd vid hämtningsplatsen med draghandtaget vänt utåt mot bilvägen så att hämtning underlättas
och hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske.
28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid
hämtning, hålls i farbart skick. Vägen bör vara försedd med erforderlig vändplats för att eliminera backning.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö, halka och vegetation.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av kommunalt avfall ska vara så dimensionerad och i sådant skick
att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för renhållningsfordon som används i kommunen. Vägar och
tillfarter ska ha en minsta bredd av 3,5 meter och en minsta höjd om 4,7 meter.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på
plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 25 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i
sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas.
Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
29 § Uppställningsplats för avfallsbehållare och väg fram till denna ska hållas lättframkomlig för
hämtningspersonal. Avfallsbehållare ska vara så placerad att hämtning kan ske utan olycksrisk. Hämtning
kräver att vägen ut till sopbilen är plan och hårdgjord utan trösklar, trappsteg och kraftig lutning.
Bestämmelser och riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen samt transportvägar/hämtningsvägar som
ska tillämpas finns att läsa i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
30 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
31 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 2.
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Åtgärder om föreskrift inte följs
32 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 13§, 16 §, 21§ 2 st., 22 §, 23 §
1-3 st., 6 st. och 8 och 9 st. samt 28 inte följs.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtas antingen vid
nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.
Vid upprepad felsortering eller överfyllda kärl har kommunen rätt att ändra abonnemangsformen.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter
33 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall under
kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 13-35 §§ om ej annat anges
i dessa föreskrifter.
Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe enligt vad som anges i bilaga 1.
Tömning av enskilda tankar och slamavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar
utförs enligt tömningsintervaller i bilaga 2.
Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs enligt riktlinjer
för fettavskiljare i Kungsbacka kommun och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i
avskiljaren.

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter
Uppgiftsskyldighet
34 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än
avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller
hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av
avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till Nämnden
för Teknik.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
35 § Anmälan om kompostering eller ansökan om dispens för annat omhändertagande av avfall under
kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av
ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas
samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och
människors hälsa kan bedömas.
Ansökan enligt bestämmelserna i 41, 42 och 43 § ska ske senast en månad före den avsedda
uppehållsperioden.
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Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar medges för maximalt ett år per ansökningstillfälle.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst
avfall
under kommunalt ansvar
36 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 37-39 §§ och under
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
37 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt
trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet
uppstår och om eldningen inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
38 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och från
fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till Nämnden för Teknik.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för
användning av den erhållna kompostjorden.
39 § Kompostering av latrin på fastigheten får efter ansökan till Nämnden för Miljö och Hälsoskydd, medges
i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för
omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen.
Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av
anläggningen.

Förlängt hämtningsintervall
40 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på
den egna fastigheten kan efter ansökan till Nämnden för Teknik medges att restavfallet hämtas var fjärde
vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots
uppgifterna om kompostering lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om kommunen på annat
sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits
eller uppgivits.
41 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger
anläggningen, efter ansökan till Miljö och Hälsoskydd medges förlängt hämtningsintervall för avfall från
anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter
om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie
intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet är obegränsat i tid under
rådande förutsättningar. Dispensen upphör vid ändrat nyttjande eller ägarbyte.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna
för sådant inte är uppfyllda.
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42 § Nämnden för Teknik är beslutande nämnd för förlängt tömningsintervall för fettavskiljare på fastigheter
med anslutning till det kommunala ledningsnätet, se §6. Nämnden för Miljö och Hälsoskydd beslutar om
förlängt tömningsintervall för fettavskiljare utanför det kommunala ledningsnätet, se §7.

Gemensamma avfallsbehållare
43 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i upp till fyra intilliggande närliggande fastigheter enligt
dokument Nummer kan efter ansökan till nämnden för Teknik under viss tid medges rätt att använda
gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och
vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna
ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats.

Uppehåll i hämtning
44 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter ansökan till nämnden för
Teknik medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas
under en sammanhängande tid om minst sex månader.
44 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan till Nämnden för
Teknik medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas
under hela hämtningssäsongen [maj – september].
44 c § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja fritidsbostad under hela
hämtningssäsongen [maj – september] kan efter ansökan till Nämnden för Teknik medges inställd hämtning
av avfall från fastighetens avloppsanläggning.
En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till
föregående hämtningssäsong.
44 d § Uppehåll i slamtömning inklusive eventuella filteranläggningar vid permanentbostad kan efter
ansökan till Nämnden för Teknik medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.
En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen hämtades innan uppehållet
har börjat gälla samt att huset inte nyttjats sedan senaste slamtömning.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att
överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen
45 § Kommunen får efter ansökan inkommit till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl,
medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st.
miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-xx-xx då föreskrifter för avfallshantering för Kungsbacka kommun
2016 -12-06 upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de
upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.
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Den som hanterar
spillolja ska se till att
spilloljan inte blandas
med spilloljor med
andra egenskaper eller
med andra typer av
avfall eller ämnen på
ett sätt som hindrar
(1) regenerering av
spilloljan, eller (2)
annan
materialåtervinning
som ger likvärdiga
eller bättre
miljöeffekter än
regenerering.
Grovavfall

Grovfall som utgör
kommunalt avfall
under kommunalt
ansvar och behöver på
grund av avfallets
egenskaper hanteras
separat från annat
kommunalt avfall och
avfall under
kommunalt ansvar.

Grovavfall som hämtas av
kommunens
renhållningsentreprenör
ska i den mån det är
möjligt buntas eller
förpackas i lämpligt
emballage. Längder ska
vara högst 1,2 m med en
största volym av 1 m3 och
med en vikt av högst 30
kg/kolli. Emballaget ska
märkas med ”grovavfall”.

Grovavfall från hushållen lämnas på
återvinningscentral. På
återvinningscentralen ska avfallet sorteras
och lämnas enligt instruktioner på plats.
All övrig transport av grovavfall från
fastighet ska utföras genom kommunens
försorg.
Hämtning från fastighet kan beställas
separat enligt kommunens avfallstaxa.
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BILAGA 2 HÄMTNINGSINTERVALL (Standardintervaller)
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång i veckan.
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång varannan vecka eller två gånger per vecka.
2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång
varannan vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång var fjärde vecka.
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kommunalt avfall normalt en gång
varannan vecka under perioden mitten av maj – mitten av september.
4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång varannan vecka under vår,
sommar och höst enligt kommunens avfallstaxa.
5. Hämtning av latrin sker på budning.
6. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med leverantörens anvisningar om det inte
framgår något annat i tillståndet eller godkännandet meddelat av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda
avloppsanläggningar. I annat fall sker tömning minst en gång per år för enskilda avloppsanläggningar och
vartannat år för fosforfällor.
7. Tömning av andra små avloppsanläggningar sker minst en gång per år.
8. Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs minst 4 gånger
per år eller efter vad som krävs för att säkerställa anläggningens funktion.

Särskild hämtning kan beställas av exempelvis:

• Övrigt farligt avfall
• Övrigt grovavfall

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Kungsbacka kommun.

Lokala Avfallsföreskrifter

Sida 18 av 20

BILAGA 3. PRINCIPER FÖR ATT STYRA MOT MÅLEN I KOMMUNENS
RENHÅLLNINGSORDNING

1. Principer för att styra mot målen i kommunens renhållningsordning


stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,



stimulera en god arbetsmiljö,



styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,



ge kunden viss valfrihet avseende tjänster och servicegrad,



finansiera kommunens avfallsverksamhet.

Vid överträdelse av allmänna bestämmelser genom handlande som påverkar möjligheten att uppfylla
principer enligt punkt 1. vid besök på återvinningscentral kan ÅVC-kort tillhörande företag komma att
spärras (kan exempelvis ske vid agerande som påverkar arbetsmiljön negativt genom hot och våld samt vid
återkommande felsortering). Kund med spärrat kort hänvisas till annan ÅVC för verksamhet avfall.
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Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av:
[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf]
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv]
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Redovisning av föreslagna förändringar
Upplägget i avfallsföreskrifterna följer i huvudsak Avfall Sveriges förslag i rapport 2017:01 reviderad
2021.
Nedanstående lista redogör för större justeringar i förslaget till reviderade föreskrifter
Uppdatering
Avsnitt Definitioner
Ny definition.
Begreppet ”hushållsavfall” ersatts med
”kommunalt avfall”

Ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen.
I och med ändringar i miljöbalken försvinner
begreppet ”hushållsavfall” och ersätts med en
lista med olika avfallsslag som kommunen
ansvarar för.

Nytt begrepp.
Avfall under kommunens ansvar enligt. 15 kap
20 § miljöbalken.

Ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen.
Kommunens ansvar för avfallshanteringen
bestäms inte längre utifrån begreppet
hushållsavfall. Istället ansvarar kommunen för
att följande avfallsslag blir behandlat:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från
enskilda
avloppsanläggningar, som är dimensionerade
för högst 25
personekvivalenter, om anläggningen endast
används för
a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och
sammansättning liknar
hushållsspillvatten
3. latrin från torrtoaletter och jämförliga
lösningar, och
4. bygg- och rivningsavfall som inte producerats
i en yrkesmässig verksamhet

Returpapper

Från och med 1 januari 2022 ingår returpapper i
definitionen kommunalt avfall. Kommunen
ansvarar för insamling och behandling av
returpapper.

Uppdatering av definitioner på avfallsslag enligt
Avfall Sverige rapport
Definition på avloppsfraktioner och
filtermaterial
Avsnitt Betalning och information
Information om möjliga abonnemangsformer i
kommunen samt vilket abonnemang tilldelas
om man inte gör ett aktivt val.

Förtydligande att det finns olika typer av
anläggningar med filtermaterial.

Gradvis avveckling av abonnemang ”restavfall
och matavfall blandat” i samband med krav i
avfallsdirektivet angående separat utsortering
av matavfall från och med den 1 januari 2024.

Information om framtida möjligheter till
dispens från utsortering av matavfall.
Information att även nyttjanderättshavare är
skyldig att informera om gällande regler för
avfallshantering.

Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas av
kommunen abonnemanget ”Matavfall blir
Biogas”
Vid särskilda skäl kan dispens från utsortering
av matavfall medges efter ansökan till
Nämnden för Teknik
10 § Fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig
omfattning informera den eller dem som bor på
eller är verksamma inom fastigheten om
gällande regler för avfallshantering.
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig för att
reglerna följs.

Avsnitt Sortering av avfall
Sorteringsanvisningar

Flyttades till Bilaga 1

Avsnitt Anläggande
Förtydliggörande vilka kroksystem finns på
underjordsbehållare

Underjordsbehållare i Kungsbacka kommun
töms med ett så kallat en- och två-krokssystem.

Avsnitt Åtgärder inför hämtning av avfall som
lämnas i kärl eller säck
Förtydligande kring max vikt av en säck.

En säck får inte fyllas så att den väger mer än 15
kilogram.

Avsnitt Åtgärder om föreskrift inte följs
Information om felsorteringsavgift togs bort.
Förtydliggörande när renhållaren har rätt att
inte utföra ordinarie hämtning.

32 § Renhållaren har rätt att inte utföra
ordinarie hämtning om föreskrifterna i 13§, 16
§, 21§ 2 st.,22 §, 23 § 1-3 st., 6 st. och 8 och 9
st. samt 28§ inte följs

Avsnitt Förlängt hämtningsintervall
Ny paragraf om förlängt tömningsintervall för
fettavskiljare och beslutande nämnder.

Avsnitt Gemensamma avfallsbehållare
Ett stöddokument togs fram för att definiera
närliggande fastigheter som kan ha gemensam
avfallsbehållare.

Nämnden för Teknik är beslutande nämnd för
förlängt tömningsintervall för fettavskiljare på
fastigheter med anslutning till det kommunala
ledningsnätet, se §6. Nämnden för Miljö och
Hälsoskydd beslutar om förlängt
tömningsintervall för fettavskiljare utanför det
kommunala ledningsnätet, se §7.

Bilaga 2
Ny bilaga (Bilaga 2) med samlad information om
hämtningsintervaller.
Bilaga 3
Ny bilaga (Bilaga 3) med principer för att styra
mot målen i kommunens renhållningsordning.
Gäller hela dokumentet
Texten redigerad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-28
Diarienummer

TE 2022-00262

Revidering av boendeparkeringsområden

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik beslutar nya boendeparkeringsområde för område Centrum och Tingberget enligt
bilaga 1 och 2.
Sammanfattning av ärendet
De nuvarande boendeparkeringsområdena beslutades i nämnden för Teknik 2016-03-23 § 32 och vissa områden
är i behov av uppdatering på grund av nybyggnation.
Kvarteret Valand är under byggnation och inflytt sker i de första husen under våren 2022. Idag ingår kvarteret i
boendeparkeringsområdet för "Centrum" men enligt exploateringsavtal med kommunen ska parkering för
bostäder och verksamheter lösas på kvartersmark och inte genom boendeparkering på allmänna parkeringar.
Boendeparkeringsområdet för Centrum föreslås därför justeras så att kvarteret Valand inte ingår.
För kvarteret Liljan och Gjutaren som idag främst är verksamhetsområde med småindustri pågår
detaljplaneläggning för bostäder och utbildningslokaler och även i detta område ska parkering för den
tillkommande exploateringen lösas på kvartersmark. Boendeparkeringsområdet "Tingberget" omfattar idag
kvarteren Liljan och Gjutaren och föreslås därför justeras så att dessa kvarter inte ingår.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28
Bilaga 1 Förslag på nytt boendeparkeringsområde Centrum, 2022-03-28
Bilaga 2 Förslag på nytt boendeparkeringsområde Tingberget, 2022-03-28
Bilaga 3 Boendeparkeringsområde Centrum 2016-03-23
Bilaga 4 Boendeparkeringsområde Tingberget 2016-03-23

Karl Lundgren

Sara Johansson

Förvaltningschef

Trafikingenjör
1 (1)

Sara Johansson
0300 83 52 86
Trafikingenjör

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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1 Inledning
Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. Syftet med uppföljningen är att
säkerställa att planerade åtgärder genomförts, om de haft önskad effekt/resultat. Om åtgärderna inte
genomförts, eller inte gett önskat resultat, görs en utvärdering om behovet fortfarande finns, och utifrån det
planeras nya åtgärder framåt.
Uppföljningen ska utgöra underlag för dialog i LSG, FSG och CSG inom ramen för skyddskommitténs
uppdrag.
Uppdraget att följa upp arbetsmiljöarbetet är reglerad i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete
2001:1.

3

Teknik
Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021

Kungsbacka kommun

2 Vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året
Den största och viktigaste delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, bedrivs via arbetsplatsträffar.
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) har till uppgift att fungera som skyddskommitté i arbetsmiljölagens
mening. Arbetsmiljöarbetet följs upp regelbundet och utvecklingsbehov diskuteras kontinuerligt tillsammans
med de fackliga företrädarna.
Till stöd för systematiken i arbetsmiljöarbetet finns dels kommungemensamma, dels kompletterande
förvaltningsspecifika rutiner. Respektive chef är ansvarig och bedriver arbetsmiljöarbetet tillsammans med
sina medarbetare och skyddsombud enligt den skriftliga fördelningen av arbetsmiljöuppgifter.
Förvaltningens HR-funktion tillser att uppföljning och utveckling inom området sker och finns som stöd vid
särskilda händelser eller i det kontinuerliga arbetet.
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Resultatet av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att arbetsmiljöfrågor ingår
som en naturlig del i den dagliga verksamheten och att medarbetarna är delaktiga i arbetet. Förvaltningen har
fortsatt få skyddsombud och chefer har uppmanats att lyfta fram rollen som skyddsombud på APT för att
uppmuntra fler att ta sig an detta uppdrag.
Utifrån resultatet kan vi konstatera att medarbetarna har god kännedom om vår handlingsplan för en drogfri
arbetsplats samt hur man rapporterar tillbud och arbetsskador. Majoriteten upplever även att man har
kunskap om regler och rutiner för kränkande särbehandling, arbetsgivarpolicyn, företagshälsovården samt
personalvårdsprogrammet Falck Healthcare. Majoriteten arbetar aktivt med friskfaktorer på enhetsnivå och
dessutom är SAM-träningsprojektet en del i förvaltningens övergripande arbete att främja friskfaktorer.
Inom några enheter råder fortfarande en viss osäkerhet kring vilka arbetsmiljöföreskrifter och lagar som
enheten omfattas av. Under året har en sammanställning gjorts av samtliga föreskrifter som våra enheter
berörs av. Arbete återstår med att implementera detta arbete. Samtidigt har resultatet förbättrats från
föregående år vilket är en positiv utveckling, i form av ökad kunskap.
Chefer upplever överlag att de har god kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön. Enstaka chefer upplever utmaningar i arbetet med att förebygga en ohälsosam
arbetsbelastning.
Riskobservationer, tillbud och olycksfall
Under året har totalt 62 händelser rapporterats vilket är en ökning med 22 händelser från föregående år. Vid
jämförelse av statistiken kan vi se att antal riskobservationer minskat och att antal tillbud och olycksfall har
ökat.

Av inrapporterade olycksfall är skadorna främst kopplade till fall eller klämskador.
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Vid analys av tillbuden kan vi konstatera att en bidragande orsak till ökningen beror på förändringar i
beredskapsavtalet som orsakat oro hos berörda medarbetare. Övriga tillbud och riskobservationer är
kopplade till olika risker och det går inte att identifiera något specifik risk som utmärker sig i statistiken.
Brister har identifierats vad gäller dröjsmål i uppföljning och åtgärder samt anmälan av olycksfall och
färdolycksfall till Försäkringskassan. Detta bör följas upp under 2022 för att säkerställa att vi följer de
lagkrav som finns.
Vårt arbete med arbetsmiljömålen
Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete. Förvaltningen arbetar aktivt med att
förebygga ohälsa och arbetsskador. Riskobservationer, tillbud och arbetsskador följs upp löpande vid
förvaltningens samverkansmöten (FSG) och förvaltningen har tagit fram rutiner för riskfyllda arbetsmoment.
Vid inköp av maskiner och verktyg ställs krav på låga buller och vibrationsnivåer. Fysiska skyddsronder
genomförs årligen i samtliga lokaler och vid Teknikens hus genomförs "Trygga ronden" veckovis och
månadsvis för att fånga upp risker löpande. Utöver skyddsronder genomförs riskanalyser vid införandet av
nya arbetsmoment och maskiner samt vid organisationsförändringar. I vår entreprenadverksamhet genomför
våra entreprenörer skyddsronder månadsvis för att fånga upp och åtgärda risker löpande.
Sjukfrånvaron ska minska. Förvaltningens sjukfrånvaro är inte alarmerande men har följts upp noga under
åren med pandemi. Vi har fortsatt med "rehabronden" som är uppföljningsmöten med HR och enhetschefer
kring pågående rehabiliteringsärenden där syftet är att kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen.
Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, samt dess tillämpning. I
syfte att underlätta efterlevnad av lagar och arbetsmiljöföreskrifter har lagmatriser tagits fram för samtliga
enheter. Cheferna har haft möjlighet att delta på de kommungemensamma arbetsmiljöutbildningar som
erbjudits vid tre olika tillfällen under året.
Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under arbetsdagen. På Teknik
finns i huvudsak goda förutsättningar för medarbetare att ta pauser och raster under dagen. Under pandemin
med digitala möten i tät anslutning till varandra har dialog förts kring vikten av pauser och uppmanat att
skapa utrymme i tid mellan möten.
Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbetet. När arbetstoppar uppstår försöker vi
omfördela eller prioritera ned arbetsuppgifter och konsultstöd kan i vissa fall bli aktuellt. I pulsmätningen
ingår frågan om hanterbar arbetsbelastning och vidare dialog om eventuella åtgärder sker på APT.
Medicinska kontroller och vaccinationer
Riskbedömning har genomförts gällande arbete i dragskåp i Teknikens hus. På grund av att arbetet sker
sällan och i korta perioder krävs inga medicinska kontroller. Vid riskbedömningen av handintensivt arbete
konstaterades att parkarbetare inte utför handintensivt arbete i så stor omfattning att åtgärder är aktuella.
Efter denna översyn kan konstateras att förvaltningen i dagsläget inte utför arbetsmoment som omfattas av
föreskriften om medicinska kontroller. Det kan förekomma arbetsmoment som inte är kopplade till
föreskriften men som ändå är riskfyllda. En riskbedömning kan i dessa fall eventuellt visa på behov av
hälsokontroll hos företagshälsovården.
Inför beslut om eventuella vaccinationer genomförs en riskbedömning och erbjuds i så fall inom de enheter
som berörs av risken. Vad gäller risk kopplad till TBE ingår Kungsbacka för närvarande inte i riskområdet
för TBE. Eventuella förändringar av riskområden följs upp årligen.
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2.1 Viktiga händelser under året
Pandemi: Liksom föregående år har 2021 till stor del präglats av covid-19. Organisation och arbetssätt har
fått anpassas efter rådande förhållanden. Arbetsmiljölagstiftningen föreskriver att riskbedömningar utifrån
medarbetarperspektivet ska genomföras för att säkra en trygg arbetsmiljö och minska risken för
smittspridning. Riskbedömningar av arbetsmiljön har därmed gjorts på förvaltningsnivå och vid behov även
på enhetsnivå. En tydlig effekt av pandemin har varit den snabba omställningen till att arbeta med hjälp av
digitala verktyg.
Förvaltningens medarbetare som har haft möjlighet, har periodvis uppmanats eller haft möjlighet att arbeta
på distans under året. En viktig del i arbetsmiljöarbetet för medarbetare som arbetar på distans har bestått i
att stötta chefer och medarbetare i att upprätthålla en god arbetsmiljö hemifrån. Förutom möjligheten att låna
hem viss teknisk utrustning erbjöds en kommungemensam utbildning i att ”Leda på distans” för att
underlätta omställningen. Medarbetarna har även besvarat en enkät om Corona/covid-19 och dess påverkan
på arbetet. De positiva aspekterna är att medarbetarna har utvecklat sin digitala kompetens till följd av
förändrade arbetssätt och att de upplever en högre grad av balans mellan jobb och fritid. Flertalet
medarbetare uppger att de hade önskat en kombination av arbete på distans och på kontoret i framtiden.
Nytt samverkansavtal: Det nya samverkansavtalet implementerades under hösten. Några enheter hann inte
anpassa antalet Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet under 2021, men har tagit fram en plan
för åtgärd under 2022.
Arbetsplatsträffar: Under året har ett gemensamt stödmaterial för arbetsmiljö implementerats på
arbetsplatsträffar. Målet är att materialet ska bidra till ökad delaktighet och att information om viktiga
policys och rutiner inom arbetsmiljö når ut till alla medarbetare.
SAM-projekt - Träning som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Möjlighet till fysisk aktivitet
på arbetstid har pågått som ett projekt sedan slutet av 2019. Resultatet visar att medarbetares upplevelse av
projektet är, att det bidragit till att de är mer fysisk aktiva än tidigare, att projektet bidragit till ökad
arbetsglädje och att träningsutbudet varit varierat. Medarbetarna lyfter även fram att projektet bidragit till
ökad sammanhållning och att Kungsbacka kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Kommungemensam medarbetarundersökning: En kommungemensam enkät har genomförts med frågor
inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Förvaltningens resultat för motivation och ledarskap har
minskat något medan vi ser en marginell förbättring avseende styrning. Resultatet har diskuterats i
ledningsgruppen som betraktar resultatet som positivt under de förutsättningar som rått under året.
Förvaltningen kommer arbeta vidare med fokus på ledarskap och att utveckla kommunikation och
kommunikationsvägar, i syfte att bidra till ökad motivation hos förvaltningens medarbetare.
Handlingsplan 2021: Utifrån föregående års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har
förvaltningen under 2021 arbetat med nedan fokusområden.
Lagmatriser: Förtydliga vilka arbetsmiljöföreskrifter som respektive enhet omfattas av och identifiera
brister i rutiner och efterlevnad av lagar.
En stor arbetsinsats har lagts på att ta fram lagmatriser som är en förteckning över gällande
arbetsmiljöföreskrifter (AFS: ar) och lagar som berör vår verksamhet och dess betydelse för respektive enhet.
Arbetet har bidragit till att cheferna enklare kan säkerställa att vi följer de lagar och regler som finns samt att
medarbetarna har möjlighet att få en överblick över vilka arbetsmiljöföreskrifter och lagar enheten omfattas
av.
Arbetsmiljöplaner: Fortsatt fokus på att slutföra arbetsmiljöplaner i driftverksamheten.
Att implementera lagmatriserna tog längre tid än förväntat och arbetet med arbetsmiljöplaner återstår.
Lagmatriserna kommer utgöra en god grund för fortsatt arbete med arbetsmiljöplaner under 2022.
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Målet är att samla identifierade risker i respektive enhets arbetsmiljöplan, att implementera gemensamma
mallar och rutiner för dokumentation av risker. Arbetsmiljöplanerna kommer att bidra till att informationen
om risker blir lättillgänglig för medarbetare och underlätta introduktion av nya medarbetare. I förlängningen
bidrar det till en tryggare arbetsplats.
Introduktion: Ställa om till en digital introduktion för nya medarbetare
Under året har en kommungemensam digital utbildning tagits fram för nya medarbetare. Denna kommer att
kompletteras med en förvaltningsspecifik introduktion som vi påbörjat under året. Målet är att utbildningen
ska färdigställas under 2022 och därefter utvecklas löpande.
Utbildning: Säkerställa att nya chefer och skyddsombud erbjuds möjlighet att gå en arbetsmiljöutbildning
under året. Slutföra ledarutvecklingsinsats för chefer och ledningsgrupp.
Cheferna har erbjudits att delta vid den kommungemensamma arbetsmiljöutbildningen vid tre tillfällen under
året och totalt har sex chefer och två skyddsombud deltagit på utbildningen. Utbildningen finns tillgänglig att
anmäla sig till löpande framöver om chef har behov av kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet.
Under ordinarie förvaltningschefs frånvaro pausades ledarutvecklingsinsatserna under hösten och kommer
återupptas under våren 2022.
Pulsmätning: Se över frågeställningar och intervall för pulsmätningar.
Under hösten 2021 reviderades frågorna och intervallet för pulsenkäten som nu besvaras fyra gånger per år.
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4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis har arbetsmiljö fortsatt varit ett prioriterat område och förvaltningen har genomfört ett
flertal åtgärder för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Under det närmsta året
kommer fokus vara att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet inom följande områden.
•
•
•
•

Introduktion: Färdigställa digital introduktion för nya medarbetare
Ledarutveckling: Fortsatt genomförande av påbörjade insatser
Arbetsmiljöplaner: Färdigställa arbetsmiljöplanerna i driftverksamheten
Tillbud och arbetsskador: Följa upp arbetet med riskobservationer, tillbud och olycksfall i KIA
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Datum

2022-04-14
Diarienummer

TE 2022-00363

Studieresa H22 City Expo i Helsingborg 2022-06-13
Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner förslag på studieresa till H22 City Expo 2022-06-13 för ledamöter och
ersättare i nämnden för Teknik.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag har lagts på att genomföra studieresa till H22 City Expo med ledamöter och ersättare i
nämnden för Teknik.
Syftet är att ledamöter i nämnden för Teknik ska inspireras och lära av ny teknik, nya metoder och
innovativ samhällsutveckling. Kunskaperna ska bidra till att utveckla politiska målsättningar och
riktlinjer i nämndens kommande målarbete inför 2023.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-04-14
Förslag på studieresa med Nämnden för Teknik till H22 City Expo i Helsingborg 2022-06-13
Karl Lundgren
Förvaltningschef

Förvaltningen för Teknik
Emma Grundström
0300834179
Arkivarie

1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Förslag på studieresa med Nämnden för Teknik till H22 City Expo
i Helsingborg 2022-06-13
Ett förslag har lagts på att genomföra studieresa till H22 City Expo med ledamöter
och ersättare i nämnden för Teknik. Dokumentet är ett första utkast att beskriva syfte
och hur denna skulle kunna genomföras.

1 (2)
Datum

2022-04-06

Från hemsida för H22 City Expo H22 City Expo 2022
Vi är alla delaktiga i att skapa trivsamma, hälsosamma städer i samklang med
naturen. Under 35 dagar bjuder Helsingborg in världen att utforska nya vägar
framåt för en hållbar stad, där livskvalitet står högst på listan. Upptäck hur
innovation och samarbete kan bli en grogrund för allmänna lösningar till planetens
stora utmaningar. Släpp loss visionären inom dig och möt likasinnade från hela
världen. Låt energi, nyfikenhet och stadens vibrerande puls driva dig framåt.
Vad är H22? Vad är det för skillnad mellan H22 och H22 City Expo?
H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens
lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Stadens arbete
med H22 består av två delar: 1. En stadsgemensam satsning på innovation. Det
handlar om själva resan mot en smartare och mer hållbar stad. 2. H22 City Expo –
En hållplats där vi sätter ljus på allt det som åstadkommits fram till 2022. Efter H22
City Expo fortsätter den långsiktiga satsningen på innovation.
Syfte med studieresa till H22 City Expo
Syftet är att ledamöter i nämnden för Teknik ska inspireras och lära av ny teknik, nya
metoder och innovativ samhällsutveckling. Kunskaperna ska bidra till att utveckla
politiska målsättningar och riktlinjer i nämndens kommande målarbete inför 2023.
Förslag på genomförande
Förvaltningen tar fram några förslag på upplägg med rundvandring, guidning och
föreläsningar utifrån teman, exempelvis:
 Stadsmiljö
 Kommunikationer (Trafik & Cykel)
 Teknik & Innovation
 Alternativt tar ledamot fram eget program utifrån eget intresse

KUB2000, v2.0, 2012-05-23

Tjänstepersoner från förvaltningsledningen håller samman och leder de olika
grupperna på plats i Helsingborg.

Teknik
Karl Lundgren
Direkt 0300-83 46 14
karl.lundgren@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Teknik
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 49 21
teknik@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Praktiska detaljer
Avresa Kungsbacka station 2022-06-13 kl 06.59 – Ankomst Helsingborg 09.35
Återresa Helsingborg C kl 16.46 – Ankomst Kungsbacka station kl. 18.59
Ekonomi
Tågresa tur och retur 800 kr per person. 17 ledamöter och ersättare innebär maximalt
13 600 kr och inryms i nämndens budget för studiebesök mm. Ansvar 5000.
De allra flesta programpunkterna är utan kostnad och fokus läggs i första hand på
dessa.

Med vänlig hälsning

Karl Lundgren
Förvaltningschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2022-03-29

§ 130
Dnr 2022-00239
Avsteg från flaggning enligt riktlinjer för flaggning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kungsbacka kommun gör ett avsteg från
riktlinjerna för flaggning och med anledning av Rysslands angreppskrig mot Ukraina
och tills vidare flaggar med Ukrainas flagga.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning:
punkt 2.1.15, 2022-01-24 § 7.
Sammanfattning av ärendet
I Sverige och många andra länder har offentliga intuitioner valt att flagga med
Ukrainas nationsflagga i syfte att visa sitt stöd till den ukrainska befolkningen under
Rysslands angreppskrig.
Den 8 mars beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att Kungsbacka kommun ska
flagga med Ukrainas nationsflagga på kommunens officiella flaggstänger vid
stadshuset.
Enligt de antagna riktlinjerna ska flaggning vid de officiella flaggstängerna ske med
svenska flaggan vid följande tillfällen:
1. på allmänna flaggdagar
2. då allmän flaggning rekommenderas av regeringen
3. dag för val till riksdagen
Kommunen ska även flagga vid Stadshuset vid följande tillfällen:
1. på Europadagen 9 maj – med EU-flagga och svenska flaggan
2. vid val till EU-parlamentet– med EU-flagga och svenska flaggan
3. vid nationella minoriteters flaggdagar – med minoritetsflagga och svenska
flaggan.
I Kungsbacka kommun är det kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om
avsteg från riktlinjerna och flaggning på kommunens officiella flaggstänger vid
tillfällen utöver de som nämns i kommunens antagna riktlinjer för flaggning.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där
framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunrevisionen har under 2021 dessutom som tema
att förhöra sig om hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar utifrån barnkonventionen.
Detta har tagits upp i samband med nämnddialogerna. Ytterligare beskrivning av bakgrunden
framgår i bilaga 1.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att
besvara följande revisionsfrågor:


Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?



Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.



Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll?
Det vill säga i enlighet med kommunala anvisningar.

2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga
revisionskriterierna av:


Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet
 Kommunfullmäktiges mål och fokusområden
 Kommunspecifik styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument
Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2.
Granskningens källförteckning finns i bilaga 3.

1

Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom
ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen.
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3. Granskningens utgångspunkter
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Kungsbacka kommuns styrmodell och
anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning,
uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs
för i efterföljande kapitel.
Styrelse och nämnden ska enligt styrmodellen och anvisningar ha genomfört följande för att
säkerställa att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt samt för att säkerställa ett tillräckligt internkontrollarbete:


Verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer
1. Nämndbudget fastställd i enlighet med styrmodellen
2. Tillfredställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och eventuellt egna
mål2



Uppföljning och rapportering i enlighet med krav i styrmodell
1. Målarbetet har följts upp per augusti och i årsredovisning3
2. Ekonomin har följts upp per april och augusti
3. Om befarat underskott: Beslut om åtgärder har fattats
4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag4



Tillräckligt internkontrollarbete utifrån krav i anvisningar
1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys
2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med anvisningar
3. Nämndbehandlat årets internkontrollrapport i samband med årsredovisning

I kapitel 4-14 beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med styrelse och nämnders presidium. Kapitlen avslutas med våra
bedömningar.

2

För de nämnder som inte gör en bedömning av måluppfyllelsen har vi inte kunnat granska detta. Det
finns inga krav i styrmodellen på hur uppföljning av måluppfyllelsen ska ske.
3

I kommunens styrmodell anges inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de
kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. Vi har därför inte värderat hur målen har följts
upp i bedömningarna.
4

Innebörden av uppsiktsplikten är inte tydligt definierad i kommunens styrmodell eller
kommunstyrelsens reglemente. Däremot finns ett antal krav på kommunstyrelsen att följa upp
nämndernas ekonomi och verksamhet. Läs mer om granskningens utgångspunkter i bilaga 2.
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4. Kommunstyrelsen
4.1. Styrning
Kommunstyrelsen har inte antagit egna mål. Kommunstyrelsens arbete med de
kommunövergripande målen beskrivs, men det görs ingen bedömning av måluppfyllelsen.
Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de
kommunövergripande målen. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens
styrmodell.
4.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag
Inga avvikelser avseende kommunstyrelsens uppsikt. Vi noterar dock att uppsiktsplikten inte
har konkretiserats eller definierats som en del av styrmodellen. Av intervjuuppgift framgår att
styrelsen huvudsakligen arbetar med uppsiktsplikten via den uppföljning som
kommunfullmäktige årligen beslutar om i budget, del- och helårsuppföljningar samt
internkontrollplaner. Därtill sker uppsikt löpande via de ärenden som kommunstyrelsen
hanterar, exempelvis rapporter om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
4.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium
Nedan återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens
dialog med kommunstyrelsens presidium.


Presidiet uppger att det kommer krävas prioriteringar för att hålla nere
kostnadsutvecklingen och hushålla med ekonomiska medel på lång sikt. Därtill har
Covid-19 och dess påverkat ekonomin. Presidiet lyfter speciellt upp att lokaler behöver
användas mer effektivt.
 Presidiet beskriver att demografin på lång sikt är en stor utmaning för kommunen.
Bostadsproduktionen är ett utvecklingsområde. Presidiet ser ett behov av att
effektivisera bostadsprocessen för att kunna möta det ökande behovet.
 Vad gäller arbetet med covid-19 har kommunen arbetat med presskonferenser för att
skapa öppenhet gentemot medborgare. Vidare har kommunen varit noga med att följa
Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring hemarbete.
 Presidiet uppger att styrelsen fortsatt gör månadsvisa uppföljningar av nämnden för
individ- & familjeomsorgs ekonomi. Styrelsen erhåller rapportering från nämnden där
nämndens handlingsplan för budget i balans följs upp. Uppföljningen visar att ekonomin
är på rätt väg, men styrelsen ser ett fortsatt behov av tät uppföljning5.

5

Dialogen genomfördes under våren 2021. Vid tid för granskning har nämnden för individ &
familjeomsorg beslutat att arbetet med åtgärdsarbetet är avslutat. Nämnden har 2021 en budget i
balans. Kommunrevisionen har genomfört en fördjupad granskning av nämndens åtgärdsarbete.

5



Presidiet uppger att kommunstyrelsen inkluderar barnkonventionen i arbetet med
samhällsplanering. Kommunens handbok avseende detaljplanering har ett tydligt fokus
på barnkonventionen.

4.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsens arbete med de
kommunövergripande målen har följts upp och kommenterats men en bedömning av
måluppfyllelsen görs inte. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska
följa upp arbetet med de kommunövergripande målen. Det är därför inte tillämpligt att bedöma
styrelsens måluppfyllelse i arbetet med målen. Granskningen har inte visat på avvikelser i
övrigt.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i
enlighet med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer att kommunstyrelsen utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag
utifrån reglemente. Vi noterar att uppsiktplikten inte är tydligt definierad, särskilt vad gäller
uppsikt över kommunens bolag. Däremot finns ett antal krav på kommunstyrelsen att följa upp
nämnders ekonomi och verksamhet, som är en viktig del i utövandet av uppsikten..
Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för målarbetet i kommunen. Vi menar att det i
kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de
kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning
på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av
uppsatta mål.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:


Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis
sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas
 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande
målen och nämndmålen ska ske
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5. Byggnadsnämnden
5.1. Styrning
Tre av nio nämndmål bedöms ha uppnåtts. Sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara
på rätt väg. Av de sex mål som inte har uppnåtts noterar vi emellertid att utfallet av flera
indikatorer kopplade till målen nått målvärdet. Samtidigt finns det flera indikatorer som saknar
målvärden. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet
med nämndmålen. Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
5.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
5.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.







Presidiet uppger att verksamheten under pågående pandemi har fungerat bra, men att
verksamheten har byggt upp en skuld av äldre byggärenden.
Presidiet uppger att sammanslagningen av bygg- och miljöförvaltningen inte har
påverkat den politiska nivån. Det beskrivs dock som en utmaning att två nämnder har
gemensam budget.
Av nämndbudgeten 2022 framkommer att kompetensförsörjningen är en utmaning.
Presidiet uppger att frågan hanteras av förvaltningen.
Roll- och ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning uppges ha förbättrats.
Nämnden uppger att man alltid arbetar med barnkonsekvensanalyser i arbetet med
detaljplaner.

5.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens lämnar vi ingen rekommendation till byggnadsnämnden.
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6. Nämnden för förskola & grundskola
6.1. Styrning
Båda nämndens två mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det finns inga
indikatorer kopplade till målen, men det görs en sammanfattning av arbetet med respektive
mål i årsredovisningen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa
upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att i övrigt notera utifrån kraven i kommunens
styrmodell.
6.2. Uppföljning
Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
6.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Pågående pandemi har påverkat nämndens samtliga verksamheter. Elever har
hemundervisats. Presidiet uppger att hemundervisningen har varit en utmaning,
särskilt för de yngre eleverna. Grundsärskolan har ställts inför stora utmaningar under
pandemin.
 Presidiet identifierar nämndens ekonomi som en framtida utmaning. I nuläget har
nämnden tillräckliga resurser. Presidiet bedömer att detta kommer att förändras, vilket
medför krav på effektiviseringar i verksamheten.
 Presidiet uppger att nämnden haft fokus på barnkonventionen även innan den blev
svensk lag. Bland annat genomfördes en utredning av barnperspektivet och en
barnkonsekvensanalys vid en organisationsförändring av en skola i Åsa.
6.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i
enlighet med styrmodellen. Nämnden gör ingen prognos av sin måluppfyllelse per augusti.
Granskningen har i övrigt inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningen lämnas ingen rekommendation till nämnden för förskola & grundskola.
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7. Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad
7.1. Styrning
Samtliga tre av nämndens mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. För ett av
nämndmålen har målvärden för flera indikatorer uppnåtts. För ett mål saknas målvärden till två
indikatorer. För ett mål saknas utfall för samtliga indikatorer. Det är inte tydligt vad
bedömningen för målet baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och
nämnder ska följa upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån
kraven i kommunens styrmodell.
7.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
7.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Gymnasieskolan beskrivs ha hanterat omställningen till digital undervisning väl men
skolorna har prioriterat att ha eleverna på plats när rekommendationer tillåtit.
 Presidiet identifierar att det är fortsatt svårt att integrera utrikesfödda på
arbetsmarknaden. Det finns också utmaningar i bostadsförsörjning för de som lämnat
etableringsperioden.
 Presidiet uppger att barnkonsekvensanalyser ingår i beslut och utredningar som
genomförs.
7.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vi bedömer vidare att säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar.
Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens lämnas ingen rekommendation till nämnden för gymnasium &
arbetsmarknad.
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8. Nämnden för individ & familjeomsorg
8.1. Styrning
Samtliga fyra av nämndens mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Samtliga
indikatorer kopplade till målen saknar målvärden i nämndens årsredovisning. Det är inte tydligt
vad bedömningen av målen baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och
nämnder ska följa upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån
kraven i kommunens styrmodell.
8.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
8.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Under 2021 har daglig verksamhet varit stängd i sina ordinarie lokaler. Verksamheten
har istället pågått vid de särskilda boendena.
 Presidiet uppger att lokalförsörjning är ett fortsatt problem. Det är ett pågående arbete
med att arbeta med hemmaplanslösningar samt göra bättre prognoser för framtida
behov av lokaler.
 Nämndens åtgärdsarbete för budget i balans uppges ha gett effekt. Nämnden
prognostiserar ett överskott per helår.
 Presidiet beskriver att arbetet verksamheterna utifrån att barnkonventionen har blivit
svensk lag inte har förändrats. Det förs en diskussion om barnkonsekvensanalyser ska
ligga med i nämndens protokoll, vilket de inte gör idag.
8.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vår bedömning är att nämnden har en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med
styrmodellen. Granskningen har i övrigt inte visat på avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnas ingen rekommendation till nämnden för individ &
familjeomsorg.
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9. Nämnden för kultur & fritid
9.1. Styrning
Samtliga nio nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det finns inga
indikatorer kopplade till målen, men det görs en sammanfattning av arbetet med respektive
mål i årsredovisningen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa
upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens
styrmodell.
9.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
9.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. Förvaltningen uppges ha
arbetat intensivt och hittat kreativa lösningar för att kunna hålla verksamheten öppen
och igång. Mycket kritik har ändå riktats mot nämnden och förvaltningen på grund av
stängda lokaler.
 Arbetet utifrån det kulturpolitiska programmet har stannat upp på grund av pandemin.
 Presidiet uppger att det finns fortsatta utmaningar och utvecklingsområden med de
kommunövergripande processerna lokalförsörjning och upphandling.
 Nämnden har det övergripande samordnande ansvaret för kommunens arbete med
barnkonventionen. Nämnden gör inte dokumenterad barnkonsekvensanalys i samband
med att nämnden fattar beslut.
9.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för kultur &
fritid.
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10. Nämnden för miljö & hälsoskydd
10.1. Styrning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
10.2. Uppföljning
Nämnden för miljö & hälsoskydds arbete med och bidrag till uppfyllelse av KF-målen och
byggnadsnämndens mål rapporteras av byggnadsnämnden. Inga avvikelser att notera utifrån
kraven i kommunens styrmodell.
10.3. Intern kontroll
Nämnden för miljö & hälsoskydds arbete och uppföljning av internkontrollplan hanteras av
byggnadsnämnden. Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
10.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Stora resurser har lagts på tillsyn vid restauranger på grund av pandemin. Ingen tillsyn
har genomförts på vård- och omsorgsboenden. Tillsyn av mindre avlopp har
nedprioriterats.
 Byggförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 2020
samman till en förvaltning. Presidiet uppger att sammanslagningen mellan
förvaltningarna fungerat väl. Det uppges dock finnas utmaningar till följd av att
nämnden inte beslutar om sin egen budget. Nämnden beslutar inte heller om
internkontrollplan för sin verksamhet, men deltar i beredningen. Presidiet uppger att det
finns en ojämn ansvarsfördelning mellan nämnderna.
 Arbetet med barnkonventionen beskrivs vara inkorporerad i den lagstiftning som
nämnden arbetar utifrån.
10.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för miljö &
hälsoskydd.

12

11. Nämnden för service
11.1. Styrning
Nämnden har inga egna nämndmål, utan har valt att utgå från de kommunövergripande målen.
Nämndens arbete med de kommunövergripande målen beskrivs, men det görs ingen
bedömning av måluppfyllelsen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder
ska följa upp arbetet med nämndmålen. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i
kommunens styrmodell.
11.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
11.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
11.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Nämndens uppdrag är att leverera varor och tjänster till kommunens förvaltningar. Till
uppdraget har det tillkommit transport av sjukvårdsmaterial. Förvaltningen har under
året hyrt ut Tingsbergshallen för vaccinering och iordningställt lokalen för det
ändamålet.
 Presidiet uppger att strukturen på upphandlingar har förbättrats. Nämnden har
genomfört dialoger med upphandlingsenheten kring hur de kan förbättra arbetet. En ny
policy och riktlinje för inköp och upphandling har tagits fram.
 Presidiet uppger att man genomfört utbildning inom barnkonventionen för att stärka
kunskapen. I varje beslut ska konsekvensbeskrivning finnas med. Vidare uppges att
det upplevs komplext att genomföra dialog med barn.
11.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och
nämnder ska följa upp arbetet med de kommunövergripande målen. Det är därför inte
tillämpligt att bedöma nämndens måluppfyllelse i arbetet med de kommunövergripande målen.
Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för service.
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12. Nämnden för teknik
12.1. Styrning
Samtliga sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det saknas utfall av
flera indikatorer kopplade till samtliga nämndmål. Det är således inte tydligt vad bedömningen
baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet
med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell.
12.2. Uppföljning
Nämnden för teknik har en negativ avvikelse från budget om 4,7 miljoner kronor för den
skattefinansierade verksamheten. I nämndens årsredovisning framgår att underskottet delvis
beror på nya redovisningsprinciper som belastar året, ökade kostnader för inköpta tjänster
samt ökade kostnader för underhåll. Av årsbokslutet framgår att nämnden inte avser vidta
åtgärder utifrån budgetunderskottet med motiveringen att underskottet inte var möjligt att
förutse samt inte är återkommande6. Inga avvikelser att i övrigt notera utifrån kraven i
kommunens styrmodell.
12.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
12.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Av nämndbudget 2021 framkommer att kompetensbristen är påtaglig inom vissa av
nämndens verksamhetsområden. Presidiet uppger att nämnden arbetar med
praktikplatser från grundskolenivå samt erbjuder praktik för elever från yrkeshögskolor
för att locka medarbetare. Nämnden arbetar även med mentorskap och att ge möjlighet
att klättra i karriären eller byta arbete inom förvaltningen.
 Presidiet uppger att alla kommuner i Sverige kommer att få avsätta betydande kapital
för att rusta upp vattenledningar. I Kungsbacka avsätts medel varje år för detta.
Presidiet uppger att kommunen kommer att kunna finansiera detta. Det har genomförts
en översikt över alla ledningar och utifrån det tagits fram en prioriteringslista.
 Presidiet uppger att nämnden jobbat utifrån barnkonventionen länge. Arbetet har inte
behövts ändras utifrån att konventionen blev svensk lag år 2020. Nyanställda får
utbildning i barnkonventionen. Barns åsikter inkluderas bland annat när nämnden
bygger lekplatser. Samtliga slutredovisningar följer upp hur förvaltningen arbetat med
barnkonventionen.

6

I underskottet om 4,8 miljoner ligger kostnader för 6,8 miljoner kronor för rivning och sanering i
samband med investeringen i ny bro vid Borgmästargatan.
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12.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering utifrån
styrmodellen. Nämnden har inte beslutat om åtgärder vid budgetunderskott i enlighet med
kommunens styrprinciper. Granskningen har inte visat på några avvikelser i övrigt.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för teknik.
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13. Nämnden för vård & omsorg
13.1. Styrning
Måluppfyllelsen för de två nämndmålen har inte bedömts. Målvärden kopplat till indikatorerna
har följts upp men det saknas en sammanvägd bedömning av huruvida målet är uppnått. I
kommunens styrmodell anges inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de
egna nämndmålen. Alltså inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens
styrmodell.
13.2. Uppföljning
Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
13.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
13.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.








Nämnden har bedrivit Kohort-vård7 på smedjans korttidsenhet under pandemin.
Pandemin har påverkat arbetsmiljön och verksamheterna har haft mindre möjlighet
att flytta personal mellan avdelningar. Det har även varit hög sjukfrånvaro till följd av
pandemin.
Kompetensförsörjning uppges vara en fortsatt utmaning för verksamheten.
Nämnden har under året genomfört en extern granskning av avtalsföljsamhet vid
externa vård- och omsorgsboenden. Nämnden kommer fortsätta arbeta vidare utifrån
resultaten i granskningen.
Verksamheten har anställt ytterligare en medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) för
att utreda Lex Maria-anmälningar, då en MAS arbetar med uppföljning av externa
utförare.

13.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämndens arbete med målen har följts upp och
kommenterats, men nämnden gör ingen bedömning av måluppfyllelsen. Kommunens
styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med målen. Det är därför
inte tillämpligt att bedöma nämndens måluppfyllelse i arbetet med nämndens mål.
Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser i övrigt.

7

Kohortvård innebär att när man har bekräftad Covid-19 infektion hos flera patienter skapar en kohort.
Detta innebär att flera patienter med samma sjukdom kan dela vårdrum, hygienutrymme och personal.
Det vill säga att man isolerar kohorten i relation till övriga patienter.
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Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för vård &
omsorg.
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14. Valnämnden
14.1. Styrning
Valnämnden omfattas inte av de kommunövergripande målen. Kommunfullmäktige har inte
riktat direktiv till valnämnden. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens
styrmodell.
14.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
14.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
14.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.






Vid tid för dialog inväntade valnämnden instruktioner från Valmyndigheten tillsammans
med Länsstyrelsen som beslutar vad valnämnden ska göra.
Presidiet uppger att nämnden sett över valdistrikten. Distrikten ska bestå av 1000-2000
väljare.
Presidiet uppger att valnämndens arbete under året har stort fokus på säkerhetsfrågor.
Det kommer alltid vara minst fyra röstmottagare i vallokalerna. Valmyndigheten kräver
minst tre.
Nämndens arbete har inte påverkats av barnkonventionen.

14.5. Bedömning och rekommendationer
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig styrning i enlighet med styrmodell.
Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till valnämnden.
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16. Samlad bedömning
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi
kan konstatera att kommunens nämnder har varierande måluppfyllelse samt att styrelse och
nämnder i några av fallen inte har gjort en bedömning av måluppfyllelsen, vilket vi anser
riskerar att försvåra styrningen.
Vår samlade bedömning är vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt
en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodellen. Vi konstaterar att det i
kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de
kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning
på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av
uppsatta mål. Då det inte finns krav på nämnderna att bedöma måluppfyllelsen i arbetet med
de kommunövergripande målen eller de egna nämndmålen har vi i granskningen enbart
kunnat anmärka på måluppfyllelsen hos de nämnder som antagit egna nämndmål samt
bedömt dessa.
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett arbete med intern kontroll
i enlighet med anvisningar.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:


Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis
sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas
 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande
målen och nämndmålen ska ske.

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder.

Göteborg den 21 mars 2022

Elin Forså
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Rebecka Rask
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen
Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande
granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har:







Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
Gjort en egen riskanalys
Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid
eventuella avvikelser
Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som
redovisning
Tydliga beslutsunderlag och protokoll

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som
framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys.
Ansvariga nämnder
Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.
Samtliga nämnder i kommunen innefattas av granskningen. Granskningen omfattar inte
granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning
som en del av redovisningsrevisionen.
Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling
sker genom att revisorerna:


Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.
 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.
Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges kommunövergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten för
uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I
årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med
att bidra till kommunfullmäktiges mål under året.
Dialoger
Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger
med samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell
Kommunfullmäktige antog i juni 2020 kommunbudget 2021 och plan 2022–2023. År 2017
antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Visionen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram
till 2030 och lyfter fram ett antal utvecklingsområden.
Utifrån visionen antar kommunfullmäktige kommunövergripande mål, direktiv samt
övergripande planer och program. Kopplat till respektive kommunövergripande mål finns ett
antal indikatorer för uppföljning av målen. De kommunövergripande målen preciseras i
tillhörande fokusområden. Nämnderna kan bryta ned fokusområdena till egna nämndmål.
Därefter utarbetar förvaltningarna genomförandeplaner som beskriver hur nämndmålen ska
genomföras. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa uppföljningen
för nämnden.
De kommunövergripande
överförmyndarnämnden.

målen

avser

alla

nämnder

förutom

valnämnden

och

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje kommunövergripande mål. Övriga nämnder ska enligt kommunbudgeten aktivt arbeta för att bidra till
måluppfyllelse. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör
för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. I figuren
nedan illustreras styrmodellen:

Figur: Kungsbacka kommuns styrmodell, hämtad från kommunbudget 2021.
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16.1.1. Kommunövergripande mål och nämndmål
Målkedjan utgår från kommunens vision som ska återspeglas i de kommunövergripande
målen. De kommunövergripande målen antas årligen av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har för 2021 antagit 5 kommunövergripande mål med 14 tillhörande fokusområden.
Utifrån de övergripande målen kan kommunstyrelsen och nämnderna utarbeta nämndmål.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av kommunbudgeten att
valnämnden och nämnden för överförmyndare i samverkan inte omfattas av de kommunövergripande målen för 2021.
16.1.2. Kommunfullmäktiges direktiv
Utöver mål har kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet att utarbeta direktiv. I kommunfullmäktiges budget 2021 utställs inga direktiv.
16.2. Uppföljning och rapportering
Kommunbudgeten ska följas upp i samband med kommunens årsredovisning samt den
samlade uppföljningsrapporten per april (uppföljning och prognos) och delårsrapporten per
augusti. Av ekonomistyrprinciperna (se avsnitt 2.3) som återfinns i kommunbudgeten framgår
att uppföljningsrapporten per april enbart redovisas för kommunstyrelsen medan
delårsrapporten per augusti även redovisas för kommunfullmäktige.
I den samlade uppföljningsrapporten per april, kallad ”Uppföljning och prognos”, sker en uppföljning och prognos av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi. De kommunövergripande målen följs upp i delårsbokslutet per augusti då uppföljning ska ske genom
analys och prognos.
Kommunstyrelsens och nämndernas egna budgetar ska följas upp i samband med
nämndernas uppföljningsrapport per april, delårsrapport per augusti samt i respektive
årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna kan enligt ekonomistyrningsprinciperna
själva besluta om ytterligare uppföljning under året.
Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om
servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av
verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt
genom indikatorer. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där
politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning.
Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade
resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens
gemensamma årsredovisning.
16.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha fokus på att bland annat ha
uppsikt över andra nämnder och bolag. Uppsiktsplikten definieras inte närmare i reglementet
eller i kommunens styrmodell.
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16.3. Ekonomistyrprinciper
I kommunbudget 2021 framgår ekonomistyrprinciper för kommunstyrelsen och nämnderna.
Ekonomistyrprinciperna beskriver bland annat kommunstyrelsens och nämndernas
ekonomiska ansvar, budgetansvar, taxor och avgifter samt hur resultatfonder kan användas.
Av principerna framgår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna en
nettoram för driften. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt principerna ta ett
självständigt ansvar för ekonomin. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budgetuppföljning. Internkontrollplaner ska baseras på riskanalys och uppföljning ska beslutas av
nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen.
Vidare framgår att vid ett befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder
som ska föreläggas nämnden. Nämnden är enligt principerna skyldiga att fatta beslut om
åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser klara verksamheten
inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Därtill ska nämnderna
göra uppföljningar med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll.
Ekonomistyrprinciperna beskriver även hur nämndernas resultatfonder kan användas.
Kommunstyrelsen och nämnderna kan genom resultatfonderna täcka eventuella underskott.
Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Vidare framgår att även ett underskott av
nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.
16.4. Intern kontroll
Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens anvisningar för intern kontroll anta
en internkontrollplan för nästkommande år senast i november.
Av anvisningarna framkommer att respektive nämnd årligen ska identifiera och analysera
väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskanalysen utgör grund för internkontrollplanen
och genomförs genom bedömning av sannolikhet och konsekvens per risk på en skala om 1–
4. I nämndernas internkontrollplaner återfinns både kommunövergripande och nämndspecifika
risker. De kommunövergripande riskerna är utarbetade av processägare inom bland annat HR
och ekonomi.
Enligt anvisningarna för intern kontroll ska resultatet av nämndernas granskningsaktiviteter
utifrån internkontrollplanen senast återrapporteras till styrelsen och nämnderna i samband
med behandling av årsredovisningen. Återrapporteringen ska ske i form av en internkontrollrapport.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:






efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till
kommunstyrelsen.
Nämndernas arbete med intern kontroll
År 2021 har fortsatt under påverkan av coronapandemin och med stora delar av administrativ
personal i distansarbete. Arbetet med intern kontroll har trots detta kunnat genomföras i stort enligt
plan inom nämnderna.
Alla nämnder antog planer för 2021 under hösten 2020. Planerna bygger på riskanalyser som
genomförts dels inom kommunstyrelsen avseende kommunövergripande gemensamma risker, dels
inom respektive nämnd avseende verksamhetsspecifika risker. 2021 års plan innehöll ett tiotal
risker inom HR, ekonomi och administration/it som är kommungemensamma och har granskats i
alla nämnder utifrån förekomst och frekvens.
De verksamhetsspecifika risker som nämnderna identifierat har sin utgångspunkt främst i
grunduppdraget enligt reglementet, speciallagstiftning och nämndernas mål.
De risker som identifierats analyseras efter sannolikhet och konsekvens i en riskmatris. Nämnderna
bedömer sedan vilka risker som ska tas till intern kontrollplan. För varje risk som tas till
internkontrollplanen beskrivs de existerande kontrollmoment som utförs i det dagliga arbetet.
Därefter anges vilka granskningsaktiviteter som ska göras för att följa upp att kontrollerna i det
dagliga arbetet fungerar och att avvikelser uppmärksammas.
Det är resultatet av granskningsaktiviteterna som ger oss förutsättningar för att ta ställning till om vi
har en tillräcklig internkontroll som kommunallagen kräver, och som är en viktig del i arbetet att
driva ständiga förbättringar.
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2 Sammanfattning
Kommunens arbete med intern kontroll har under 2021 följt nämndernas planer och granskningar
har genomförts med sammantaget godtagbara resultat. I de fall granskningen visat på behov av
åtgärder har det planerats och genomförs löpande. Flera risker och kontrollområden återkommer i
internkontrollplanen för kommande år.
Genom såväl de planenliga granskningarna som självskattningen samt revisionsresultat har några
gemensamma förbättringsområden blivit tydliga och kommer att särskilt beaktas i arbetet de
kommande åren. Det rör bland annat kännedom om och följsamhet till gällande (i flera fall nya)
rutiner på inköpsområdet, rutiner för debitering och generellt förebyggande arbete avseende
korruption och välfärdsbrottslighet. Statistik och uppföljning av förbättringsarbete (synpunkter,
klagomålshantering och felanmälningar etc.) är ett annat område där vi behöver förenkla och hitta
tydligare kommungemensamma arbetssätt.
Den interna kontrollen bedöms av nämnderna vara tillräcklig och utformad så att den till en rimlig
grad av säkerhet uppnår sitt syfte. Detta innebär inte att verksamheterna är helt utan fel och brister,
däremot är bedömningen att varje nämnd och förvaltning hanterar och minimerar de mest väsentliga
riskerna. Utöver arbetet med intern kontroll sker ett omfattande arbete med egenkontroll i
verksamheterna, tillsyn, granskningar, avvikelser och klagomål med mera. Riskanalysen och
internkontrollplanen är en del i det omfattande arbete som sker för att säkerställa en tillfredställande
intern kontroll.
Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig enligt vad som krävs i de ekonomiska
styrprinciperna och kommunallagen.
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3 Årets arbete med intern kontroll 2021
Den gemensamma årliga processen och arbetssättet för intern kontroll togs fram med start 2017/18
och rullades ut till nämnderna fullt ut från 2019. Nämndernas behov och krav skiljer sig åt en del
mellan kommunens olika verksamheter, främst styrt av olika speciallagstiftningar som gäller för
respektive verksamhetsområde. Planen för den årliga granskningen fastställs senast i november
månad av nämnderna inför det följande året. Kommunstyrelsen antar sin plan som innehåller de
kommunövergripande gemensamma riskerna runt halvårsskiftet för att dessa ska ligga till grund
också för nämndernas planer.
Riskanalysen som genomförts såväl 2020 som 2021 inför planen 2022 har till stora delar byggt på
tidigare riskanalys och uppdateringar. Kompletteringar har gjorts och framför allt har risken för
"skuld" som effekt av pandemin lyfts fram och värderats av nämnderna. Samtidigt har granskningar
som visat ett gott resultat under flera år valts bort från granskning där så är relevant.
För de gemensamma riskerna och kontrollpunkterna har gemensamma anvisningar tagits fram för
hur granskningen ska gå till. Avseende de verksamhetsspecifika riskerna har varje nämnd sin egen
planering.
Den pågående coronapandemin påverkar hela verksamheten, somliga nämnder mer. Huvudsakligen
har granskningarna legat under senhösten och omfattat senaste tolvmånadersperioden.
Under sommarperioden har samtliga nämnder genomfört en självskattning avseende intern kontroll
med det gemensamma frågebatteriet baserat på Sveriges Kommuner och Regioners verktyg.
Nämndernas självskattning har sammanställts på kommunnivå och gåtts igenom i
kommunledningens arbetsforum under tidig höst.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under början av 2020 tagit fram en åtgärdsplan för
budget i balans vilket uppnåtts vid utgången av 2021. Arbetet har under året följts upp med
regelbundna träffar mellan förvaltningschef och ekonomichef från Individ & Familjeomsorg och
kommundirektören, biträdande kommundirektör och ekonomichef med rapportering till
kommunstyrelsen.
Kommunrevisionen har genomfört ett flertal granskningar under året där nämnderna på begäran har
svarat på revisionens rekommendationer. Förbättringsarbete genomförs enligt plan.
Nämnderna för Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad
som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem, SOSFS2011:9,
har ett genomgripande arbete med egenkontroll.
Nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad har ett systematiskt
kvalitetsarbete i enlighet med skollagen.
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5 Resultat av genomförd granskning
5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten
Här följer en sammanställning av nämndernas granskning av de kommunövergripande
gemensamma riskerna.
Personal


Bristande efterlevnad av semesterlagen

Inför årets granskning har det varit upp till varje nämnd att besluta om granskning baserat på
tidigare resultat. Flertalet nämnder har ändå valt att följa upp och enbart nämnden för Vård &
Omsorg har rapporterat att åtgärder behövs. Några nämnder har rapporterat att det finns enstaka
avvikelser.


Processen för avslut av anställning säkerställer inte att alla behörigheter till system,
lokaler och andra tillgångar avslutas när anställning upphör

Hälften av nämnderna rapporterar att kännedom om rutinerna och användning av e-tjänsten för
behörighetsadministration behöver förbättras. Samtidigt är det få som rapporterar om behörigheter
som inte avslutats.
Ekonomi


Manuella betalningar

Manuella betalningar har granskats med utgångspunkt i förekomst/frekvens i nämnderna. Två
nämnder (Gymnasium & Arbetsmarknad och Teknik) har rapporterat administrativa brister där
underlag inte varit korrekt attesterade och/eller arkiverade (spårbarhet).


Redovisning av representation

Sedan tidigare granskningar är det känt att rutinerna och systemstödet för redovisning av
representationskostnader inte räcker för att det ska bli rätt, utan det behövs ständiga påminnelser.
Årets granskning (urval, stickprov) visar att ingen nämnd har ett fullgott resultat, fem nämnder
ligger runt 50 procent godkända granskningar och ingen nämnd kommer över 85 procent godkända
granskningar. Det som saknas är i de allra flesta fall dokumentation över deltagare och syfte. Det
rör många små transaktioner, snarare än stora belopp. Det är annars få/inga rapporter om att
regelverket inte följs.


Kontanthantering

Förekomsten av kontanthantering minskar från år till år och granskas bara där det förekommer. Inga
avvikelser har noterats.


Debiteringsrutiner

Granskningen är ny för året och syftar till en grundläggande genomgång av följsamhet till
övergripande styrdokument och att det finns relevanta och uppdaterade rutiner för debitering i
nämndernas alla verksamheter. Flertalet nämnder rapporterar behov av att se över och uppdatera
rutiner. Här kan noteras att nämnderna har varierande förutsättningar, flöden, volymer och frekvens
skiljer sig stort åt mellan nämnderna.
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Administration/IT


Styrning och förvaltning av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte
systemförvaltarmodellen

Det här är en granskning som genomförts under flera år och visar bättre resultat för varje år.
Enstaka avvikelser har noterats.


Bristande styrning av förändring av verksamhetsprocesser och system

Det här är en ny risk för året där varje nämnd bedömer om granskning ska göras utifrån förekomst
av större förändringar. Ingen granskning har gjorts under 2021.


Inköp (granskning begränsas till belopp över 100 000:-)

Granskningen inom inköpsprocessen utifrån ett kommungemensamt urval har genomförts i samtliga
förvaltningar. Byggnadsnämnden, Miljö & Hälsoskydd och kommunstyrelsen rapporterar ingen
avvikelse medan flertalet av övriga rapporterar bristande kännedom om rutiner vid
direktupphandling. Det saknas dokumentation och i många fall har inte erforderliga tre offerter
hämtats in.


Verksamhetsspecifika risker

Vad gäller de verksamhetsspecifika riskerna och granskningarna har nämnderna redogjort utförligt
för dessa i respektive rapport. Omfattningen på granskning varierar mellan nämnderna och är mer
etablerad där det finns krav genom lagstiftning. Samtidigt som arbetet utvecklas inom övriga
nämnder från år till år.

5.2 Åtgärder
Utifrån granskningarna dokumenteras åtgärder och åtgärdsplaner med ansvar och tidplan i det
gemensamma stödsystemet. Uppföljning sker löpande i respektive förvaltning. För de åtgärder som
är gemensamma och kommunövergripande samordnar och stöttar kommunledningskontoret
förbättringsarbetet. Många åtgärder handlar om informations- och utbildningsinsatser i
administrativa rutiner, för år 2021/22 handlar det främst ekonomi- och inköpsprocesser.

5.3 Resultat av annan granskning
Som kommun står vi under uppföljning och granskning av en mängd externa myndigheter och
andra organisationer/parter som följer upp med såväl regelbunden frekvens som punktvis och efter
anmälningar. 2021 har fortsatt präglats av coronapandemin.
Samtliga nämnder och förvaltningar har redogjort för årets tillsyner och resultatet av dessa i
respektive rapport. I den mån granskning har lett till viten eller rättstvister har det tagits upp i
årsredovisningen för 2021.
I våra verksamheter finns också certifieringar mot olika frivilliga regelverk med besök från
tillsynsorgan. Vidare finns ackrediterade laboratorium samt en hel del kontrollbesiktningar från
oberoende granskningsorgan på olika håll i verksamheten. Det varierar mellan nämnderna och
förvaltningarna hur man arbetar systematiskt och organisatoriskt (lokalt/centralt) med uppföljning
av dessa granskningar.
Kommunrevisionen har genomfört sina granskningar enligt årsplan, några fördjupade granskningar
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tillkom sent under året och avslutas under 2022.
Alla revisionsrapporter som hittills inkommit har besvarats av nämnderna till kommunrevisionen
och åtgärder planeras, genomförs och följs upp.
I Kungsbacka har vi sedan 2019 en ny process för granskning enligt dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombudet genomför årliga granskningar av nämnderna som också rapporteras till
kommunstyrelsen.
Resultatet av alla granskningar av större betydelse har rapporterats till nämnderna och åtgärdsplaner
har upprättats. Det förekommer enstaka enskilda händelser av allvarligare art som hanteras enligt
rutiner exempelvis Lex Maria eller anmälningar till Skolinspektionen.

5.4 Resultat av granskning av externa utförare
Kommunallagens krav i fråga om privata utförare innebär att kommunen ska kontrollera och följa
upp verksamheten, och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Förekomsten av privata utförare varierar mellan nämnderna. Främst är det på områdena vård,
omsorg och skola, men också i uppdrag inom infrastruktur såsom gator, trafik och kollektivtrafik
där det kan förekomma privata utförare. Nämnderna/förvaltningarna har följt upp alla utförare som
hittills fallit under definitionen privata utförare och vidtagit åtgärder när så behövts. Kommunens
program för uppföljning av privata utförare ska uppdateras inför kommande mandatperiod 20232026, med efterföljande implementering och uppföljning.
Nämnden för Vård & Omsorg redogör i sin rapport för ett omfattande kvalitetssäkringsarbete som
genomförts 2021 med fortsättning under 2022 avseende den externa utföraren Vardagas fyra
driftentreprenader i kommunen. Granskning har skett med bistånd från revisionsbyrån EY.
Granskning av avtalssamverkan och annan samverkan
Enligt kommunallagens 9 kap 37-38 §§ ska kommunstyrelsen årligen sammanställa kommunens
nya och befintliga avtal för avtalssamverkan till fullmäktige. Med avtalssamverkan menas i första
hand samarbeten mellan kommuner (alt. region) som avser uppgifter som typiskt sett innefattar
myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning.
Den samverkan Kungsbacka kommun har med andra offentliga verksamheter sker i första hand
genom nämndssamverkan eller kommunalförbund. 2020 ingick Kungsbacka i följande samverkan
enligt befintliga avtal.
- Räddningstjänsten Storgöteborg
- Lygnerns vattenvårdsförbund
- Kungsbackaåns vattenvårdsförbund
- Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (Halland)
- Överförmyndare i samverkan
- Överenskommelse med regionala kollektivtrafikmyndigheten ("Överenskommelse om ansvar för
regional kollektivtrafik i Halland enligt lagen om kollektivtrafik, samt skatteväxling,
ägarförhållande i Hallandstrafiken AB och former för samverkan mellan Region Halland och länets
kommuner i utveckling och planering av den regionala kollektivtrafiken").
Kungsbacka har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021

9

Nämnden för Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun

regionen utan att behålla myndighetsutövningen i egen regi. Däremot ingår Kungsbacka i
gemensam upphandling av trafik genom regionen.
Samverkan inom skolväsendet regleras enligt skollagen och inte av reglerna om generell
avtalssamverkan.
Kungsbacka kommuns uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om
sprängämnesprekursorer är en del av samarbetet inom Räddningstjänsten Storgöteborg
(kommunalförbund).
Uppsikt över nämnder, bolag och stiftelser sker genom rapportering i enlighet med kommunens
ekonomiska styrprinciper och dialog.
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6.2 Övrig synpunktshantering
Analys
Nämndernas rapportering om synpunkts- och klagomålshantering skiljer sig en del åt. Det har
främst sin grund i olika speciallagstiftningar. På områden som skola, vård och omsorg är avvikelseoch klagomålshantering reglerat i lag och förordningar sedan många år, och det ställs krav på
sekretess. Där är systemstöd och rutiner starka. I andra nämnder där kraven på att handlägga och
besvara synpunkter och klagomål är mer "allmänna" är arbetet inte lika strukturerat.
Flera nämnder deltar i nationella kund- och brukarundersökningar, andra genomför egna
enkätundersökningar. Samtliga nämnder anger att det finns ett systematiskt arbete med att fånga
upp, följa upp och besvara/agera utifrån enskilda synpunkter, klagomål, kundundersökningar och
liknande. Sammanfattande dokumentation, systematisk utvärdering och statistik finns dock inte
inom alla nämnder.
Tillbud, olyckor och incidenter rapporteras och följs upp enligt kommungemensamma rutiner
avseende arbetsmiljö och personuppgifter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2022-03-22

§ 59
Dnr 2021-01205
Intern kontroll 2021 för Kungsbacka kommun
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2021 för Kungsbacka kommun,
daterad 2022-02-08.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och nämndernas gemensamma reglemente liksom de
ekonomiska styrprinciperna fastställda i kommunbudgeten, ansvarar nämnderna för
att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och
analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta
en intern kontrollplan.
Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen
utvärdera kommunens samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar
behövs, besluta om sådana. Den samlade utvärderingen ska rapporteras till
kommunfullmäktige.
Interna kontrollplaner för 2021 antogs under 2020 av samtliga nämnder och har
kunnat följas i stort av samtliga nämnder. Under 2021 har samtliga nämnder antagit
internkontrollplaner för 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08, § 89
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08
Internkontrollrapport 2021 för Kungsbacka kommun 2022-02-08
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
Kommunfullmäktige, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Datum

2022-04-13
Diarienummer

2022-0005

Delegeringsbeslut Teknik 2022
Delegeringsbeslut mars, rapportering april
Punkt i
delegeringsordning

Beslutsdatum Delegat

Beskrivning

4.7

Under mars

Trafikingenjör
Samordnare

11 beslut om undantag från lokala
trafikföreskrifter

4.11

Under mars

EC Parkering &
Tillstånd

1 beslut om flyttning av fordon

4.13

Under mars

Trafikövervakare

Felparkeringsavgifter
(gatumark): 904 st.
Kontrollavgifter (tomtmark): 258 st.

4.14

Under mars

Vägtekniker

13 beslut om tillstånd att schakta i
gator och trafikanordningsplan.

4.15

Under mars

Vägtekniker

24 beslut om enbart
trafikanordningsplan.

4.16

Under mars

Färdtjänstutredare

Beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
Beviljade: 19
Avslagna: 2

4.18

Under mars

EC Planering Trafik 2 tecknande av avtal som rör
& Utemiljö
begagnade av offentlig plats

5.1

Under mars

Färdtjänstutredare

Teknik
Emelie Hjertén
emelie.hjerten@kungsbacka.se

Beslut om färdtjänst
Beviljade: 71
Avslagna: Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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5.3

Under mars

Färdtjänstutredare

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Beviljade: 13
Avslagna: -

6.5

Under mars

VC

1 beslutat i ärenden om tillämpning
av taxa samt allmänna bestämmelser
för brukande av kommunens
allmänna vatten- och
avloppsanläggning

8.3

Under mars

Handläggare,
20 beslut om tillfälligt uppehåll från
sophämtning
administratör och
systemadministratör

8.6

Under mars

Handläggare,
4 beslut om godkännande av
kompostering av matavfall
administratör och
systemadministratör

10.1.2

Under mars

Enhetschef

Anställning av Drifttekniker (Vatten
& Avfall), Parkarbetare (Trafik &
Utemiljö), Bredbandstekniker
(Kungsbacka Bredbandsnät)

Yttranden Teknik mars 2022
Nedan yttranden är delegeringsbeslut enligt nämnden för Tekniks
delegeringsförteckning 2021-06-16 § 76
Datum

2022-04-12
Sida

1(3)
Datum

Beskrivning

Diarienummer

2022-03-31
2022-03-30
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-25
2022-03-25
2022-03-25
2022-03-25
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-24

Yttrande Teknik - Transportdispens TRV 2022/29455
Yttrande Teknik - Ceremoni med första spadtag -byggprojekt Lindens park
Yttrande Teknik - Framkomlighet för sopbil, eventuell kommunal VA samt övrigt, KÖPSTADEN 3:80
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Ölmanäs 24:1, BN 2022-000606
Yttrande Teknik - Tillbyggnad inom skyddszon för reningsverk - Släps-Kullen 1:395, BN 2022-000610
Yttrande Teknik - Parkering och vändplats för sopbil och slambil för enskilt avlopp - Gundal 1:4, BN 2021-004376
Yttrande Teknik - Angående sophämtning LUNNA 11:12 BN, 2021-002080
Yttrande Teknik - VA samt tillgänglighet och vändplats för sopbil - Torkelstorp 8:2, BN 2021-004155
Yttrande Teknik - Generellt tillstånd för container
Yttrande Teknik - Uteservering Naam
Yttrande Teknik - Uteservering Black Pearl
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Åsa 4:30, BN 2022-000485
Yttrande Teknik - Transportdispens TRV 2022/26805
Yttrande Teknik - Uteservering Umi Sushi Bar
Yttrande Teknik - Uteservering Grekiska Grill & Bar
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - SKÅRBY 6:2 BN 2022-000717
Yttrande Teknik - Inkommen synpunkt om servitut mm vid grannehörande - Buera 3:122, BN 2021-004627
Yttrande Teknik - Påverkan inom sekundär skyddszon i vattenskyddsområde för Gällinge vattentäkt - Gällinge
1:26, BN 2021-000356
Yttrande Teknik - Placering av komplementbyggnad inom buffertzon för reningsverk - Släps-Kullen 1:364, BN
2022-000394
Yttrande Teknik - Framkomlighet, samt vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp - Långenäs 1:16, BN
2021-001077

2022-00311
2022-00261
2022-00269
2022-00273
2022-00257
2022-00230
2022-00242
2022-00281
2022-00245
2022-00232
2022-00229
2022-00240
2022-00289
2022-00213
2022-00197
2022-00247
2022-00239
2022-00209

2022-03-23
2022-03-21

2022-00231
2022-00246

Sida

2(3)

2022-03-17
2022-03-17
2022-03-17
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-15
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-11
2022-03-11
2022-03-11
2022-03-08
2022-03-08
2022-03-08
2022-03-08
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-04
2022-03-04
2022-03-04
2022-03-02
2022-03-02
2022-03-02
2022-03-02

Yttrande Teknik - Vaccinationsbuss Hede Fashion Outlet
Yttrande Teknik - Uteservering Masala Kungsmässan
Yttrande Teknik - TRV 2022/19912
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Ekenäs 2:23, BN 2022-000557
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation, ÅSA 3:312, BN 2021-002664
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - ÅSA 4:161 BN 2022-000490
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Åsa 5:197, BN 2022-000486
Yttrande Teknik - Veteranbilsträffar Kba torg
Yttrande Teknik - Torgmöte Kba torg inför årets valrörelse
Yttrande Teknik - 1 maj-firande Badhusparken
Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil - Äskatorp 12:14, BN 2021-002599
Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp - Sundstorp 7:1, BN 2021-000140
Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - Guntofta 1:33, MH 2022/906
Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - Idala-Kärret 1:8, MH 2021/4235
Yttrande Teknik - Placering av byggbod, parkering, VA-anslutning - Korpen 10, BN 2021-001420
Yttrande Teknik - Vägbredd, väglutning och vändplats för sopbil - Rågelund 1:45, BN 2021-002390
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Åsa 4:30, BN 2022-000485
Yttrande Teknik - Uteservering Nanjia AB
Yttrande Teknik - Uteservering David Bagare
Yttrande Teknik - Vaccinationsbuss Hede station
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - ÅSA 1:217 BN 2022-000493
Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - Läbared 3:3, Läbared 1:11 och Läbared 1:8, MH 2021/3030
Yttrande Teknik - Angående in-/utlastning som kommer ske från Vallgatan, sophantering och eventuell
fettavskiljare - Alania 11, BN 2021-002182
Yttrande Teknik - Byggställning Kolla Parkstad
Yttrande Teknik - Manifestation för Ukraina
Yttrande Teknik - Uppsättning av skylt - Skårby 6:19, BN 2021-004446
Yttrande Teknik - Försäljning av jordgubbar, bär och blommor Varlavägen
Yttrande Teknik - Försäljning av jordgubbar, bär och blommor Blomstergatan
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Åsa 4:118, BN 2021-002712
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation inom skyddsområde vattentäkt - Idelund 2:1, BN 2022-000267

2022-00216
2022-00214
2022-00254
2022-00211
2022-00225
2022-00185
2022-00184
2022-00163
2022-00228
2022-00192
2022-00207
2022-00157
2022-00173
2022-00151
2022-00169
2022-00183
2022-00174
2022-00193
2022-00164
2022-00171
2022-00186
2022-00150
2022-00118
2022-00196
2022-00208
2022-00149
2022-00148
2022-00147
2022-00139
2022-00136

Sida

3(3)

2022-03-01
2022-03-01

Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp - Söstared 1:18, BN 2021-002690
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - VIKEN 1:3 BN 2021-003379

2022-00154
2022-00160

