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Beslutsärenden 

  

3.  Delårsrapport 2022 för 
Kungsbacka kommun 

2022-00290  KS 2022-10-25, § 229 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för 
Kungsbacka kommun per augusti 2022. 

Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som 
prognostiserar underskott att hantera dessa i enlighet 
med gällande ekonomistyrprinciper. 
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4.  Fastställande av skattesats 
och kommunbudget 2023, 
plan 2024–2025 med 
anledning av valår 

2021-01038  KS 2022-10-25, § 248 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, antagen av 
kommunfullmäktige 15 juni 2022, § 96, nedan kallad 
budgetdokumentet, fastställs.  

Kommunövergripande mål med tillhörande 
fokusområden samt direktiv fastställs.  

Resultat- och balansräkning fastställs med ett 
budgeterat resultat 2023 på 132,1 miljoner kronor. 

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs 
till ett belopp på 5 594,1 miljoner kronor 2023 som 
fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav 
kommunrevisionens ram är 3,3 miljoner kronor. 

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 
miljoner kronor och fördelas med 10 miljoner till 
kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen 
och 4 miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 
fastställs till 1 228,2 miljoner kronor netto och fördelas 
enligt budgetdokumentet.  
Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade 
verksamheten Vatten och avlopp, Kungsbacka 
bredband och Avfall och återvinning fastställs till 
464,1 miljoner kronor 2023 (beloppet motsvarar den 
avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 
2023).  
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen 
fastställs i enlighet med budgetdokumentet.  
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.  

Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 
procent.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga 
lån när de förfaller, samt nyupplåna vid behov, dock 
inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023 

Beslut i kommunstyrelsen, under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
ovan 
Kommunstyrelsen ger ekonomichefen eller dennes 
ersättare delegation att omsätta befintliga lån vid 
förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 250 
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 Ärende Beteckning Förslag 

miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte 
överstiga totalbeloppet 2 066,5 miljoner kronor.  
Kommundirektören samt ekonomichefen, eller deras 
respektive ersättare, utses att var för sig för 
kommunens räkning underteckna lånereverser. 

5.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, andra 
kvartalet 2022 

2022-00657  KS 2022-10-25, § 247 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

6.  Övergripande regler för 
skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 

2022-00099  KS 2022-10-25, § 250 
Kommunfullmäktige antar Övergripande regler för 
skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola, daterade 2022-01-04. 

Regler för skolskjutsar och Tillämpningsanvisningar 
till regler för skolskjuts, antagna av 
kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32, upphör 
samtidigt att gälla. 

7.  Annonsering av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 2023 

2022-00646  KS 2022-10-25, § 249 
Kommunfullmäktige beslutar att annons om 
kommunfullmäktiges sammanträden införs i de lokala 
ortstidningarna Norra Halland och Kungsbacka-Posten 
under 2023. I annonserna i Norra Halland och 
Kungsbacka-Posten publiceras även väsentliga ärenden 
i föredragningslistan. 

 
Motioner – Besvarande 

  

8.  Svar på motion från Johan 
Tolinsson (S) m.fl. om att 
öppna restaurangerna på våra 
äldreboenden 

2021-01154  KS 2022-10-25, § 251 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att det inte ligger inom kommunens uppdrag att 
producera måltider till allmänheten samt att 
prioritering av resurser behöver göras till nämnden för 
Vård & Omsorgs grunduppdrag och lagstadgade 
verksamhet. 
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Övrigt 

  

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

2022-00764   

10.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

11.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ställföreträdare i Coompanion 
Halland 

2022-00526   

12.  Fyllnadsval för uppdrag som 
nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt 

2022-00677   

13.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som 1:e vice 
ordförande i 
kommunfullmäktige 

2022-00757   

14.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

15.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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§ 229 Dnr 2022-00290 
Delårsrapport 2022 för Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti 
2022. 

Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att 
hantera dessa i enlighet med gällande ekonomistyrprinciper. 

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

Kommunens resultat för perioden uppgår till 573 miljoner kronor, vilket är påtagligt 
högre än motsvarande period föregående år. De främsta förklaringarna är tillskott 
från exploateringsverksamheten samt högre skatteintäkter. Prognos per helår uppgår 
till 660 miljoner vilket motsvarar 11,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Gentemot budget utgör det en förväntad avvikelse om 460 miljoner kronor, varav 
cirka 420 miljoner av dessa återfinns hos finansförvaltningen. Främsta förklaringarna 
är markförsäljningar och erhållna exploateringsersättningar, högre skatteintäkter 
samt lägre avskrivningar än budgeterat. 

Nämndernas samlade överskott uppgår till cirka 40 miljoner vilket utgör 0,8 procent 
av tilldelad budgetram. Av samtliga nämnder prognostiserar enbart 
byggnadsnämnden och nämnden för Service underskott. Byggnadsnämndens 
underskott avser ett planerat uttag ur resultatfonden. Nämnden för Service underskott 
förklaras främst av högre energi- och måltidskostnader än budgeterat.  

Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 737 miljoner kronor, vilket utgör drygt 
70 procent av budgeterad nivå. Bland de största investeringarna under 2022 återfinns 
nya Skårbyskolan, Varlaskolan samt uppdimensionering av Vattenverk i Hammerö.  

Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 624 miljoner per augusti. Prognosen per 
helår uppgår till 677 miljoner kronor.  

Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Den 
sammantagna bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid 
bokslut 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 311 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-21 
Delårsrapport augusti 2022 för Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-21 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag, kommunrevisionen 
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§ 311 Dnr 2022-00290 
Delårsrapport 2022 för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti 
2022. 

Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att 
hantera dessa i enlighet med gällande ekonomistyrprinciper. 

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

Kommunens resultat för perioden uppgår till 573 miljoner kronor, vilket är påtagligt 
högre än motsvarande period föregående år. De främsta förklaringarna är tillskott 
från exploateringsverksamheten samt högre skatteintäkter. Prognos per helår uppgår 
till 660 miljoner vilket motsvarar 11,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Gentemot budget utgör det en förväntad avvikelse om 460 miljoner kronor, varav 
cirka 420 miljoner av dessa återfinns hos finansförvaltningen. Främsta förklaringarna 
är markförsäljningar och erhållna exploateringsersättningar, högre skatteintäkter 
samt lägre avskrivningar än budgeterat. 

Nämndernas samlade överskott uppgår till cirka 40 miljoner vilket utgör 0,8 procent 
av tilldelad budgetram. Av samtliga nämnder prognostiserar enbart 
Byggnadsnämnden och nämnden för Service underskott. Byggnadsnämndens 
underskott avser ett planerat uttag ur resultatfonden. Nämnden för Services 
underskott förklaras främst av högre energi- och måltidskostnader än budgeterat.  

Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 737 miljoner kronor, vilket utgör drygt 
70 procent av budgeterad nivå. Bland de största investeringarna under 2022 återfinns 
nya Skårbyskolan, Varlaskolan samt uppdimensionering av Vattenverk i Hammerö.  

Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 624 miljoner per augusti. Prognosen per 
helår uppgår till 677 miljoner kronor.  

Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Den 
sammantagna bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid 
bokslut 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-21. 
Delårsrapport augusti 2022 för Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-21. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Delårsrapport 2022 för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti 2022. 

Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att hantera dessa i enlighet 
med gällande ekonomistyrprinciper. 

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

Kommunens resultat för perioden uppgår till 573 miljoner kronor, vilket är påtagligt högre än 
motsvarande period föregående år. De främsta förklaringarna är tillskott från 
exploateringsverksamheten samt högre skatteintäkter. Prognos per helår uppgår till 660 miljoner vilket 
motsvarar 11,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Gentemot budget utgör det en förväntad avvikelse om 460 miljoner kronor, varav cirka 420 miljoner 
av dessa återfinns hos finansförvaltningen. Främsta förklaringarna är markförsäljningar och erhållna 
exploateringsersättningar, högre skatteintäkter samt lägre avskrivningar än budgeterat. 

Nämndernas samlade överskott uppgår till cirka 40 miljoner vilket utgör 0,8 procent av tilldelad 
budgetram. Av samtliga nämnder prognostiserar enbart Byggnadsnämnden och nämnden för Service 
underskott. Byggnadsnämndens underskott avser ett planerat uttag ur resultatfonden. Nämnden för 
Services underskott förklaras främst av högre energi- och måltidskostnader än budgeterat.  

Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 737 miljoner kronor, vilket utgör drygt 70 procent av 
budgeterad nivå. Bland de största investeringarna under 2022 återfinns nya Skårbyskolan, Varlaskolan 
samt uppdimensionering av Vattenverk i Hammerö.  

Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 624 miljoner per augusti. Prognosen per helår uppgår till 
677 miljoner kronor.  

Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Den sammantagna 
bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid bokslut 2022. 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-21. 
Delårsrapport augusti 2022 för Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-21. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

Revisionen 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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1 Inledning 

I delårsbokslutet gör Kungsbacka kommun en samlad uppföljning av verksamheten och en 

sammanställd redovisning för koncernen.  

Avser (belopp i miljoner) Kungsbacka kommun Koncernen 

Utfall för perioden 573 624 

Prognos 660 677 

 

Av tabellen ovan framgår utfall för perioden, samt prognos per helår för kommunen respektive 

koncernen.  

2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ställning 

2.1.1 Skatteintäkter och generella statsbidrag 

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

baseras på cirkulär 22:28 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)1. Prognosen avviker 

positivt gentemot beslutad budget med cirka 158 miljoner. Avvikelsen i sin helhet avser 

skatteintäkterna.  

2.1.2 Pensioner 

Prognosen för pensionskostnaderna baseras på underlag från KPA pension per augusti 2022. 

Kostnaderna 2022 sticker ut då de är låga i förhållande till tidigare år, men framför allt lägre än vad 

som väntas för 2023 och framåt. Kungsbacka redovisar enligt fullfondsmodellen, vilket innebär att 

hela pensionsåtagandet är upptaget i balansräkningen. Per 2022-08-31 fördelade sig 

pensionsåtagandet inklusive löneskatt enligt nedan: 

Avser Belopp (miljoner) 

Pensioner intjänade före 1998 1 197,3 

Pensioner intjänade från och med 1998    598,7 

2.1.3 Exploateringsverksamheten 

Kommunen har en omfattande exploateringsverksamhet som vissa år ger stora tillskott till såväl 

årets resultat som kommunens likvida medel. Prognosen för 2022 stärks påtagligt av tillskott från 

exploateringsverksamheten, då nästintill halva budgetavvikelsen beror på markförsäljningar och 

exploateringsersättningar. 

2.1.4 Befolkningsprognosen 

Folkmängden har ökat med 460 personer från årets början fram till slutet av juli och motsvarar      

85 786, vilket är en större ökning än motsvarande period förra året. Främsta förklaringen är ett 

positivt inrikes flyttningsöverskott. Inflyttningen ligger på stabila nivåer, medan utflyttningen har 

varit lägre jämfört med föregående år. Enligt befolkningsprognosen beräknas befolkningen öka 

med ytterligare 297 personer fram till årsskiftet. 

 
1 SKR benämner sina publikationer under året för cirkulär där första siffrorna står för året och de två sista 
siffrorna utgör aktuell publikation under året. Enligt god redovisningssed ska kommunen basera sina 
skatteprognoser och sin redovisning på cirkulären från SKR.  
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2.2 Händelser av väsentlig betydelse 

2.2.1 Viten och rättstvister 

Tvisten avser Berörd nämnd Tvistigt belopp 
(miljoner) 

Hanterat i 
bokslut 

Ersättningar för självrisker samt 
regresskrav efter vattenskador som följd 
av skyfall. 

Teknik 12 0 

 

2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.3.1 Finansiell analys 

I följande avsnitt görs en sammanfattande finansiell analys utifrån prognosen för helåret 2022 

avseende Kungsbacka kommun. 

Miljoner 2018 2019 2020 2021 Prognos 
april 2022 

Prognos 
augusti 2022 

Nettokostnader -4 513,0 -4 736,7 -4 765,0 -5 009,2 -5 041,0 -5 067,6 

Skatter & statsbidrag 4 710,0 4 992,0 5 226,0 5 507,0 5 691,0 5 777,4 

Finansnetto -26,0 -45,0 -46,0 -33,8 -50,0 -49,8 

Resultat 171,0 210,3 415,0 464,0 600,0 660,0 

Resultatets andel av skatter 
& statsbidrag 

3,6% 4,2% 7,9% 8,4% 10,5% 11,4% 

 

Prognosen för 2022 visar på ett resultat på 660 miljoner kronor. Det motsvarar 11,4 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet beror framförallt på stora tillskott från 

exploateringsverksamheten, högre skatteintäkter än budgeterat, samt låga pensionskostnader. En 

mindre del beror på överskott hos kommunens nämnder.  

Skatter & statsbidrag 2018 2019 2020 2021 Prognos 
april 2022 

Prognos 
augusti 2022 

Årlig förändring skatter & statsbidrag (%) 3,6 6,0 4,7 5,4 3,3 4,9 

Årlig förändring nettokostnader (%) 4,0 5,1 0,6 5,2 0,6 1,1 

 

Skatteintäkter och generella statsbidrag baseras på cirkulär 22:28 från SKR. Ökningstakten är 4,9 

procent och det är i nivå med tidigare år. Augustiprognosen överstiger aprilprognosen med 60 

miljoner vilket till största delen beror på en bättre slutavräkning för innevarande och föregående år.  

Prognosen visar att nettokostnadsutvecklingen kommer att bli 1,1 procent, vilket är lågt jämfört 

med tidigare år. Den låga ökningstakten beror främst på markförsäljningar och att kommunen fått 

exploateringsersättningar. Exkluderas dessa blir nettokostnadsutvecklingen 5,2 procent vilket 

ligger i nivå med tidigare år. Vi noterar att nettokostnadsökningen exklusive 

exploateringsverksamheten överstiger utvecklingen av skatter och statsbidrag. Det är inte hållbart 

över en längre tidshorisont.  
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Finansiella kostnader 2018 2019 2020 2021 Prognos april 
2022 

Prognos 
augusti 2022 

Genomsnittlig upplåningsränta (procent) 0,70 0,60 0,55 0,54 0,66 0,77 

Räntekostnad för lån (miljoner) 5,4 7,4 8,3 8,2 9,3 9,6 

 

Ränteläget på kommunens lån är fortsatt låg, även om en tydlig ökning skett under 2022. Att 

ökningen inte är större beror främst på att lånen ligger på olika löptid där räntan fortsatt är låg. I 

delårsbokslutet uppgick den genomsnittliga räntenivån till 0,77 procent vilket är en ökning med 

0,23 procentenheter från årsbokslutet.   

 

Miljoner 2018 2019 2020 2021 Prognos april 
2022 

Prognos augusti 
2022 

Avgiftsbestämd ålderspension 147,0 150,0 153,0 157,0 159,0 158,9 

Förmånsbaserad pension 
    

    

Pensioner från och med 1998 59,0 59,0 59,0 86,0 36,0 39,2 

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

Varav skuldförändring 45,0 43,0 41,0 68,0 17,0 20,2      
    

Pensioner före 1998 8,0 43,0 56,0 58,0 31,0 34,8 

Varav utbetalningar 69,0 72,0 74,0 76,0 76,0 77,0 

Varav skuldförändring -61,0 -29,0 -18,0 -18,0 -45,0 -42,2 

 

Ovanstående tabell redogör för kommunens pensionskostnader kopplade till den avgiftsbestämda 

och den förmånsbestämda pensionen. 2022 prognostiserar lägre pensionskostnader än 

föregående år och det beror delvis på det ändrade livslängdsantagandet under 2021 samt att 

nyintjänande på skulden efter 1998 är förhållandevis lågt för 2022. Det låga nyintjänandet beror på 

en stor ökning av inkomstbasbeloppet. För 2023 bedöms kostnaden öka markant till följd av nya 

pensionsavtalet AKAP-KR men framför allt betydande höjningar av prisbasbeloppen från och med 

år 2023. Det senare har en direkt koppling till inflationens utveckling då prisbasbeloppet för 2023 

bestäms utifrån inflationstakten i juni 2022. 

2.3.2 God ekonomisk hushållning 

Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Kungsbacka kommuns långsiktiga planering. 

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. 

Grunden för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling liknar varandra. Bägge bygger på 

långsiktigt tänkande och att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. God 

ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och ett längre 

tidsperspektiv. Tillgängliga ekonomiska medel utgör begränsningen för verksamhetens omfattning.  

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

olika sätt involverar hållbarhetsperspektiven: 

• Ekonomi – hur den finansiella utvecklingen ser ut över tid 

• Politisk inriktning – hur väl de kommunövergripande målen uppfylls 

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

hållbarhetsmålen ger för resultat över tid 
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2.3.2.1 Bedömning av god ekonomisk hushållning 

Av kommunfullmäktiges budget 2022 framgår att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning 

när minst hälften av nyckeltalen inom områdena ekonomi, politisk inriktning och samhälle 

motsvarar de definierade kraven. Därefter ska en samlad utvärdering av de tre områdena 

genomföras. Om minst två av områdena är på en godtagbar nivå har kommunen en god 

ekonomisk hushållning. Varje del, ekonomi, politisk inriktning och samhälle, väger lika tungt vid 

utvärderingen.  

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

respektive soliditet uppnås. Självfinansieringsgraden för årets investeringar exklusive finansiell 

leasing2 uppgår till -42,5 procent. Detta medför att den genomsnittliga lånefinansieringsgraden av 

årets investeringar de senaste tre åren är -11,2 procent, vilket understiger målet om 40 procent. Att 

siffrorna är negativa beror på att kommunen med de senaste årens starka resultat kunnat 

finansiera samtliga av årets investeringar och ändå stärka sin likviditet, alternativt möjliggjort 

amortering av låneskulden.  

Kassaflöde – lånefinansiering av investeringar  

2020 2021 2022 
prognos 

Genomsnitt 
(Max 40 procent) 

15,2 -10,8 -42,5 -11,2 

 

Soliditet i koncernen 

2020 2021 2022 
delår 

Genomsnitt 
(Sista årets soliditet ska vara högre än genomsnittet) 

25,0 27,7 31,2 27,8 

 

Uppföljningen av det ekonomiska perspektivet visar att kommunen bedöms uppfylla målen för god 

ekonomisk hushållning vid årets slut. I årsbokslutet tillkommer uppföljning av ägardirektiven för 

Eksta. De finansiella direktiven bedöms uppnås, med undantag för att bolaget bedöms ha svårt att 

öka soliditeten samtidigt som det ställs krav på en omfattande nybyggnation.  

Utvärderingen av området politisk inriktning visar att vi är på god väg att nå de fem 

kommunövergripande målen.  

Utvärderingen av område samhälle visar att kommunen är bland de 25 procent bästa kommunerna 

alternativt uppvisar en trend som är i linje med eller över alla kommuners ovägda medel3 under 

den senaste fyraårsperioden på 14 av 15 mätbara globala hållbarhetsmålen. Därmed uppfylls 

område Samhälle. 

Den samlade utvärderingen av de tre områdena visar att kraven för samtliga tre områden uppnås 

2022. Vår bedömning är därmed att kommunen vid bokslutet 2022 uppfyller kraven på god 

ekonomisk hushållning utifrån kommunfullmäktiges beslutade definition. 

2.3.3 Så tar vi oss mot visionen 

Visionen är kommunens främsta styrdokument. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter 

fram och de utmaningar kommunen står inför har kommunfullmäktige beslutat om fem 

 
2 Finansiell leasing innebär ett åtagande där den som ingått leasingavtalet i allt väsentligt övertagit de 
ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med objektet. I redovisningen upptas objekten som en 
tillgång och skuld som löper under nyttjandetiden.  
3 Ovägt medel skiljer sig från vägt medel genom att det inte viktas utifrån invånarantal.  
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kommunövergripande mål. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet 

och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 

Målen preciseras i fokusområden och gäller för samtliga nämnder förutom valnämnd, 

överförmyndare i samverkan och revisionen. Nämnderna ansvarar för att bidra till att kommunen 

som helhet når de övergripande målen. Förvaltningarna samarbetar med områden som är 

komplexa och har en gemensam plan med prioriterade initiativ för att nå målen. Alla mål ska tas 

om hand men alla behöver inte göra allt, vilket innebär att nämnderna kan bidra i olika utsträckning 

till de olika fokusområdena. 

Vi baserar måluppfyllelsen på hur indikatorerna utvecklas samt genom kvalitativ uppföljning utifrån 

nämndernas rapportering i samband med delårs- och årsbokslut. För att stämma av hur det går 

med förvaltningarnas arbete med målen har vi uppföljning i dialogformat vid så kallade 

checkpoints.  

Exempel som är hämtade från nämnderna visar att vi är på god väg eller delvis på väg att nå 

målen. Måluppfyllelse anges för varje fokusområde enligt följande: 

 

 = I mål eller nära målet → = Positiv utveckling under 2022 

 = På väg mot målet  = Negativ utveckling under 2022 

 = Långt kvar till målet – = Oförändrat eller blandat 

 

2.3.3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Fokusområden Trend 

I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 

livsstilar. → 

Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. – 

I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. – 

I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera. – 

 

Prognos måluppfyllelse 

Efter ett par år där fokusområdet om bostäder har rödmarkerats kan vi nu se en betydligt mer 

positiv utveckling. När det gäller fokusområdena om trygga miljöer och mötesplatser är bilden 

fortsatt positiv för båda. För det nytillkomna fokusområdet om god omsorg ser det mer blandat ut. 

Den samlade bedömningen är ändå att kommunen är på god väg mot målet.  

Det här har vi gjort 

Bostäder: Fram till den 31 augusti hade 539 bostäder börjat byggas och 343 bostäder hade 

färdigställts under 2022. Detta är en kraftig förbättring mot pandemiåren 2020–2021. Utöver 

ordinarie bostäder på bostadsmarknaden har kommunen olika former av boenden inom 

verksamheterna. Under året har bland annat nya bostäder med särskild service öppnat. 

Kommunen planerar nu för öppningen av Björkris vård- och omsorgsboende under inledningen av 

2023.  

Att bygga bostäder kräver omfattande samhällsplanering. Kommunen arbetar intensivt med den 

framtida vatten- och avloppsförsörjningen. Projektet för Framtidens avloppsrening har startat och 
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innebär att Hammargårds reningsverk ska byggas om för att möta en ökande befolkning och 

skärpta miljökrav. Kommunen väntar i dagsläget på alla beslut kring miljötillstånd. 

Välkomnande och trygga miljöer: En förutsättning för ett effektivt lärande är att elever upplever 
trygghet och enkäter under året visar att eleverna i hög grad gör det. Varje skolenhet har arbetat 
med trygghetsskapande åtgärder av olika slag utifrån sitt eget resultat. Gymnasieskolorna har 
också särskilt arbetat med jämställdhet och mot kränkande behandling och diskriminering, i syfte 
att öka tryggheten och värna om en trygg kultur på skolorna.  

Vi genomför återkommande trygghetsvandringar runt om i kommunen för att identifiera platser som 

upplevs otrygga. Under hösten kommer belysningen vid gångtunnlar att förbättras vid flera skolor. 

Som en ytterligare trygghetsskapande åtgärd har kommunen flyttat ett antal hjärtstartare från 

insidan av kommunens lokaler till utsidan. Totalt finns 82 hjärtstartare varav tolv på utsidan av 

kommunens lokaler. 

Som en del i arbetet för ett tryggare Kungsbacka har kultur- och fritidsverksamheter testat 

arbetsmetoden "stoppmöten" under sommaren. Metoden går ut på att vilken aktör som helst kan 

sammankalla kommun, polis och andra intressenter för att förhindra att en otrygg situation 

eskalerar. Målet är att förhindra att unga hamnar i kriminalitet eller utanförskap. Resultaten har 

varit mycket positiva. Hittills har tio ungdomar, flera i kriminalitet, omfattats och fem fick bland 

annat sommarjobb. I allmänhet är trygghetsarbete ett långsiktigt arbete som ger resultat över tid. 

Stoppmöten bedöms dock vara ett arbetssätt som snabbt kan öka tryggheten både för 

omgivningen och för de inblandade personerna.  

Mötesplatser: Den offentliga miljön är viktig för att Kungsbackas miljöer ska vara välkomnande 

och trygga men även för att skapa olika mötesplatser. För att skapa trygga krogmiljöer särskilt för 

unga har kommunen bland annat arbetat med utbildningsinsatser och en krögarträff. Under hösten 

bygger vi ett nytt utomhusgym på Smarholmen och vi förbättrar befintliga konstgräsplaner. Vid 

lekplatsen vid Borgmästarbron finns numera både toalett och wifi-uppkoppling. Även vid 

Smarholmens badplats installerar kommunen wifi. Kommunen har också arrangerat kulturfestival 

och stöttat tillsammansodling.  

De kommunala idrottshallarna är exempel på andra viktiga mötesplatser. I samråd med 

föreningslivet har kommunen gett ett allt större ansvar till föreningslivet för att se över hur tiderna 

fördelas i anläggningarna. Det har föreningslivet tagit emot positivt eftersom de på egen hand kan 

vara med och styra över hur lokalerna används.  

Kungsbacka kommun har också sjösatt det kommunövergripande destinations- och 

platsvarumärkesarbetet. Till exempel skickade kommunen ut en tidning till alla invånare. Syftet 

med innehållet i tidningen vara att skapa attraktion kring Kungsbacka kommun som plats och 

kommunen har fått positivt gensvar på tidningen från invånarna.  

Omsorg: En god omsorg är viktig för att få livet att fungera. Under året har hemtjänsten arbetat 

med att förbättra personalkontinuiteten för att varje omsorgstagare oftare ska träffa samma 

personal. Det ska öka tryggheten hos hemtjänsttagarna och se till att enskilda får en god omsorg. 

Kommunens omsorgsverksamheter arbetar också med att öka andelen aktuella 

genomförandeplaner, där omsorgstagaren kan beskriva hur den vill ha sin hjälp. Under våren 

genomförde Socialstyrelsen enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Hemtjänsten 

förbättrade då sitt resultat jämfört med den senaste undersökningen, medan resultatet för vård- 

och omsorgsboende försämrades.  
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Analys 

Kungsbacka är en attraktiv kommun att bo i. I tidningen Fokus senaste undersökning ”Bäst att 

leva” hamnade Kungsbacka på en tredje plats i landet. Resultatet baseras på 210 olika faktorer om 

hur det är att leva och bo i kommunen. Dessutom har både antalet påbörjade och färdigställda 

bostäder ökat kraftigt sedan förra året. Siffrorna ser till och med bättre ut än före pandemins start. 

Arbetet med att skapa mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten har 

fortsatt. Det pågår ett omfattande arbete med att på olika sätta utveckla den offentliga 

utomhusmiljön. Där är kommunens nya platsvarumärke ett stöd. 

Kommunens elever upplever fortfarande att det finns en god trygghet i skolan. Precis som tidigare 
år minskar den upplevda tryggheten i grundskolan ju äldre eleverna blir. Inom årskurs 8 i 
grundskolan angav 81 procent att de helt och hållet eller till stor del känner sig trygga. Inom 
årskurs 5 och 2 uppgår motsvarande statistik till 84 respektive 93 procent. Inom gymnasieskolan 
upplever cirka 90 procent att de är trygga i skolan.   

Inom hemtjänsten är cirka 90 procent av hemtjänsttagarna sammantaget nöjda. Detta är en liten 

förbättring jämfört med 2020. Resultatet för den kommunala hemtjänsten är 91 procent medan 

resultatet för hemtjänst som drivs av privata företag på uppdrag av kommunen är 83 procent. Det 

pågår ett omfattande arbete med att förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten, vilket kan 

förbättra omsorgen och tryggheten ytterligare.  

På vård- och omsorgsboendena är bara 74 procent av de boende sammantaget nöjda, vilket är en 

klar försämring jämfört med 2020. Resultatet för boenden som drivs av kommunen uppgår till 77 

procent medan resultatet för boenden som drivs av privata bolag på uppdrag av kommunen är 71 

procent. Resultaten för kommunala vård- och omsorgsboenden och hemtjänst i kommunal regi är i 

nivå med eller bättre än resultaten för riket i stort, men helhetsbetygen dras ner av verksamheter i 

som drivs av privata bolag.  

Indikator 2019 2020 2021 2022 Målsättning 
2022 

Bäst att leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges 

kommuner enligt tidningen Fokus 

15 5 3  < 20 

Invånarnas uppfattning om kommunen som en plats att bo och leva 

på (SCB:s medborgarundersökning) * 

- - 98 % **  Öka 

Antal påbörjade bostäder 501  234  216   Öka 

Antal färdigställda bostäder 418 248 430  Öka 

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

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn 89 % 88 % - 90 % Öka 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn 83 % 81 % - 74 % Öka 

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

*) SCB:s medborgarundersökning har gjorts om och frågorna är nya från 2021. 

**) Andel som svarat 3 eller 4 på fyrgradig skala 
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2.3.3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Fokusområden Trend 

Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. – 

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

Borgmästaravtalet. 

 

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. → 

 

Prognos måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen av de olika fokusområdena är oförändrad jämfört med första halvåret 2022. Vi kan 

dock se en positiv utveckling av ungas välmående.  

Det här har vi gjort 

Resurshantering: Frågan om energi och el är mer aktuell än någonsin i alla förvaltningar och 

kommunen gör flera åtgärder för att få kontroll över och minska energibehovet. Alla lämpliga 

takytor på kommunala byggnader har idag solcellsanläggningar, totalt cirka 17 000 m2. Vi når 

målet om minst tio procent egenproducerad solenergi. Genom att vattna fotbollsplaner och 

planteringar med å-vatten har vi minskat användning av dricksvatten med 650 m3. 93 procent av 

allt vatten som används för att vattna exempelvis rabatter, fotbollsplaner och planteringar kommer 

från å-vatten.  

Åtgärder för klimatanpassning: Kommunens nya översiktsplan och skyfallskartering gäller sedan 

januari vilket påverkar samhällsplaneringen. En skyfallskartering är en kartläggning kring vilka 

platser som är sårbara för översvämning vid skyfall.  

För våra unga har solskyddet förbättrats på ett tiotal förskolor med bland annat höga träd, 

parasoller och pergolas. 

Kungsbacka har 93,8 procent fossiloberoende fordon i sina verksamheter. Det placerar 

Kungsbacka på delad första plats i Sverige, när det gäller antal fossiloberoende fordon i 

kommunens verksamheter enligt Kommunernas Kvalitet i Korthet. 

Kretslopp: Vi prioriterar miljötillsyn utifrån de globala hållbarhetsmålen och har bland annat fokus 

på övergödning. Därför har vi till exempel har gjort tillsyn på lantbruk längs vattendrag med sämst 

ekologisk hälsa. Det pågår även ett arbete finansierat av länsstyrelsen för att minska 

näringsutsläpp från jordbruksmark. Tillsyn inom geografiska områden under samma tidsperiod, gör 

att verksamheterna arbetar tillsammans mot samma mål.  

Kungsbacka är drivande i hallandskommunernas och regionens gemensamma principer för inköp 

av livsmedel som tillämpats i upphandlingar under året. Det har lett till att vi serverar en ökad andel 

mat som är producerad i Sverige. Det ger minskad användning av bekämpningsmedel och 

antibiotika och innebär att våra lantbrukare får sälja sina hållbart producerade varor. 

Det har varit hög efterfrågan på kommunens slam i år, sannolikt på grund av stigande gödselpriser. 

Genom att använda vårt slam, som uppfyller Revaqkrav, för man tillbaka näringsämnen till 

åkermarken i kretslopp. Detta leder till minskat behov av konstgödsel.  

Ungas välmående: I årets elevenkät svarade 66 procent mycket bra eller bra på frågan när de fick 

bedöma sin hälsa, hur de mått eller känt sig de senaste sex månaderna. Detta är en ökning med 

tio procent jämfört med 2020 och är det högsta resultatet sedan kommunen började ställa frågan i 

elevenkäten 2018. 
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Analys 

Vi gör mycket och har många åtgärder på gång, men vi ser inte någon genomgripande omställning 

inom miljö- och hållbarhetsområdet och därmed inte någon större förflyttning mot vårt övergripande 

mål. Vi prioriterar tillsynsarbete bland annat utifrån agenda 2030, men förändringar i miljön tar tid, 

och vi förväntar oss inga förändringar i till exempel miljökvalitetsnormer på kort sikt. Det är viktigt 

att alla verksamheter bidrar med det de kan i arbetet för våra kommande generationer.  

Energiområdet är idag ett viktigt område att jobba med speciellt utifrån ett resurs- och 

klimatperspektiv men även de stigande kostnaderna. Många åtgärder är investeringar som tar tid 

att få på plats. Det vi kan göra här och nu är att minska vår energianvändning. Det är insatser som 

också spar pengar. Här kan både nya innovativa tekniska lösningar bidra men framför allt handlar 

det om ett ändrat beteende bland våra anställda. Alla kan och behöver bidra. Vi når målet om 

egenproducerad energi, men eftersom behovet av hållbart producerad energi är stort, bör målet 

höjas.  

Vi har gjort flera insatser de senaste åren som har bidragit till ett ökat välmående bland 

ungdomarna. Exempel på riktade insatser är att stärka klassammanhållningen och att öka 

tryggheten. Ett annat område som vi arbetat med är relationerna mellan elever och lärare och 

resultatet är positivt.  

Indikator 2019 2020 2021 2022 Målsättning 

2022 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per 

invånare (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

2,2 2,0 *  Minska ** 

Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik (Källa: 

Sveriges Ekokommuner)  

74 45 *   

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (Källa: Sveriges 

Ekokommuner)  

95 100 100  Öka 

Transportenergi i kilowattimma (kWh) för kommunens 

tjänsteresor med bil per årsarbetare (Källa: Sveriges 

Ekokommuner) 

354 328 354  Minska 

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per 

årsarbetare (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,14 0,10 0,10  Minska 

Avfall från hushåll ska minska med 30 % per invånare från 2020 

till 2030. Startvärde 100, målvärde 2030 är 70.  

-  100 98  Minska 

Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 % per 

heltidsanställd. Startvärde 100, målvärde 2030 är 60.  

- 100 *  Minska 

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8 – Flickor. (Elevhälsan i 

Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever) 

 

Åk 4: 89 % 

Åk 8: 73 % 

Åk 1 
gymnasiet: 

58 % 

Åk 4: 85 % 

Åk 8: 70 % 

Åk 1 
gymnasiet: 

70 % 

Åk 4: 88%, 

Åk 8: 77%, 

Åk 1 
gymnasiet: 

68% 

 Öka 

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8 – Pojkar. (Elevhälsan i 

Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever) 

 

Åk 4: 90 % 

Åk 8: 81 % 

Åk 1 
gymnasiet: 

61 % 

Åk 4: 88 % 

Åk 8: 84 % 

Åk 1 
gymnasiet: 

80 % 

Åk 4: 93%  

Åk 8: 92% 

Åk 1 
gymnasiet: 

88% 

 Öka 

*) Resultat publiceras senare. **) 1,5 år 2030 enligt Klimatstrategin. 
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2.3.3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Fokusområden Trend 

Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. → 

I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 

mellan näringsliv och utbildning. 

→ 

 

Prognos måluppfyllelse 

Den samlade bedömningen är att Kungsbacka rör sig mot målet och arbetar aktivt med 

fokusområdena genom en rad projekt, aktiviteter och dialoger.  

Det här har vi gjort 

Samverkan och förenkling: Vi har fokuserat på att underlätta för företag att göra affärer med 

kommunen genom att bland annat bjuda in till delaktighet och öka tillgängligheten i samband med 

upphandlingar. Till exempel har vi engagerat företagare för att redigera kommunens 

tillldelningsbeslut, så att kommunen skriver på ett sätt som är enkelt att förstå.  

Arbetet med ”Framtidens avloppsrening” som är ombyggnationen av Hammargårds 

avloppsreningsverk bedrivs som ett partneringprojekt. Partnering innebär en samverkansform där 

entreprenören kommer in tidigt i projektets utformning för att bidra till att projektets gemensamma 

mål uppfylls. Denna samverkansform kan stärka kommunens roll som möjliggörare för företag och 

skall därför utvärderas särskilt genom detta projekt. 

Kommunen har fokuserat på vad företagen har för behov och önskemål vid myndighetsutövning. 

Arbetet med ”Lätt & Rätt” har fortsatt, bland annat har vi arbetat god kommunikation och personlig 

kontakt med företagare inom bygglov och VA-projekt. En tydligare VA-taxa och den pågående 

digitaliseringen av olika tjänster ger möjlighet till förbättrad självservice. Det kommer att förenkla för 

företagare. 

Vi fortsätter samarbetet med företagare i kommunen för att kunna erbjuda praktik och vi har 

regionala jobbspår inom Göteborgs Regionen, GR. Vi fortsätter att utveckla processen för att ge 

kompetens och utbildningsinsatser för dem som står längst från arbetsmarknaden. Genom olika 

samverkansforum har vi skapat kontakter mellan kommun och näringsliv. Samverkan skall bidra till 

att förenkla för företagsamhet i kommunen samt underlätta för företag att hitta rätt kompetens.   

Vi fortsätter arbetet med att lyfta fram Kungsbacka kommun som en gynnsam plats att investera 

på. Vi har också samverkat med bland annat Centrumföreningen för att stärka stadskärnans 

identitet och utveckling. Vi samarbetar med de så kallade kulturella och kreativa näringarna och 

det ledde bland annat fram till Kungsbacka kulturfestival. Ett nytt platsvarumärke är framtaget, som 

ska stärka Kungsbackas identitet och skapa stolthet för Kungsbacka som näringslivsdestination. 

Analys 

Det osäkra läget i världen med stigande energi- och råvarupriser, komponentbrist, hög inflation och 

räntehöjningar skapar osäkerhet hos hushåll och företagare. Osäkerheten kommer troligen 

påverka både konsumtion och företagarnas förutsättningar. Samtidigt har Kungsbacka hög 

sysselsättningsgrad (87,3 procent) och en robust näringslivsstruktur.  
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Kommunen har uppmärksammat ett flertal yttre faktorer som påverkar möjligheten att samarbeta 

med företagare kring personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi bedömer att 

Arbetsförmedlingens omorganisation har bidragit till att skapa utmaningar i samverkan kring 

målgruppen. För att främja sysselsättning och säkra kompetensförsörjning för framtidens arbetsliv 

behöver vi också utbildningsinsatser och praktik i skolan. Till exempel pågår det dialoger i olika 

forum för att se till näringslivets behov och förbättra kopplingen mellan utbildning och 

arbetsmarknad. Detta tror vi kommer ge goda effekter på sikt. 

Antalet gymnasieungdomar som har testat att driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet har 

ökat. Samtidigt var det färre som tackade ja till feriearbete jämfört med föregående år. Pandemin 

har gjort att skolorna fått minska på studiebesök och föreläsare. Det har också lett till en minskad 

kontakt med verksamheter som drabbat hårt av pandemin, till exempel inom vård och omsorg.  

Dialogen med företagare beskrivs som positiv. Resultatet i Svenskt Näringslivs attitydundersökning 

kring företagsklimatet har dock backat något under året även om trenden för de senaste fyra åren 

är positiv.  

I SKR:s Insiktsmätning som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning har 

Kungsbacka legat bland de 25 procent av kommuner med lägst total nöjd-kund-index (NKI). Det är 

framför allt bygglov som sticker ut, men kommunens arbete med ”Lätt & Rätt” som bidragit till att 

kraftigt minska handläggningstiden förväntas ge effekt på mätningarna framöver.  

Medianvärdet för bygglovshandläggning har sjunkit från 9,4 veckor (2021) till 4,7 veckor. För 

företagsärenden ligger medianvärdet på 4,0 veckor. Effekten av föregående års insatser syns 

troligen först på mätningarna för år 2022. Dessa resultat är ännu inte tillgängliga. Att hålla i arbetet 

för att främja den positiva trenden är en förutsättning för att förbättra fokusområdena inom målet. 

Indikator  2019  2020  2021 2022 Målsättning 

2022 

Insikt, SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning till 

företag. Nöjd kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0–100, för 

hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 

myndighetsutövning, vilken är en viktig del av företagsklimatet. 

 62  66  66  Öka 

Svenskt näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. 

Medelvärde utifrån skala 1–6, där företag bedömer företagsklimatet i 

Kungsbacka kommun. 

Siffran i tabellen visar resultatet på delfrågan om det samlade 

omdömet om företagsklimatet.  

 3,4  3,3  3,5 3,4  Öka 

Sysselsatt dagbefolkning, antal 26 739 27 610 27 384  Öka 

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom Göteborgsregionen 5,0 % 5,1 % 5,1 %  5,0 % 

Företagsamhet, andel av invånare 16 - 74 år 18 % 18 % 18 %  Öka 

Antal nystartade företag per 1 000 invånare 16 - 64 år 

(etableringsfrekvens) 

12,2 13,1 13,8  Öka 
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2.3.3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Fokusområden Trend 

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

 Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. – 

 

Prognos måluppfyllelse 

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

långsiktigt plan och att de konkreta förbättringarna sker på individnivå. 

Det här har vi gjort 

Kapacitet och självkänsla: Det pågår ett förbättringsarbete för att stärka undervisningens kvalitet 
i förskolor och skolor. Vi strävar efter att undervisningen för våra barn och elever ska bli ännu 
bättre och vila på vetenskaplig grund. 

Jämfört med förra året blev något färre grundskoleelever behöriga till gymnasieskolan och det 
genomsnittliga meritvärdet för årskurs nio blev lägre.  
Gymnasieskolans preliminära betygsresultat visar att andelen elever med gymnasieexamen och 
den genomsnittliga betygspoängen ökade jämfört med 2021. Under läsåret har gymnasieskolan 
arbetat särskilt inom fyra områden för att utveckla verksamheten och höja måluppfyllelsen. De fyra 
områden är: Leverera välmående, Elevinflytande, Skola – omvärld samt Digitalisering. 

För att barn och unga ska kunna utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och få god självkänsla är 
det viktigt med samarbete med föreningslivet för barn- och ungdomsidrott. Tillsammans med det 
fria kulturlivet har kommunen planerat och genomfört kulturfestivalen under juni månad och varit 
involverad i ett flertal arrangemang för barn och ungdomar, bland annat Aranäs Open, Gothia Cup, 
Lan och gymnastiktävlingar.  

I maj startade Barnahus Halland sin verksamhet där socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare och 
barn- och ungdomspsykiatrin samarbetar vid misstanke om att ett barn har utsatts för våld, 
sexuella övergrepp eller bevittnat våld i en nära relation. Genom att samla professioner kan 
parterna sätta in insatser snabbare och barnet behöver bara berätta om sina upplevelser en gång.  

Hemsjukvården har arbetat med att utveckla barn och ungas kapacitet och självkänsla genom 
fysisk aktivitet på recept och genom olika former av gruppträningar. Målet är att fysisk aktivitet ska 
bidra till att individen inte drabbas av nedsatt funktions- eller aktivitetsförmåga på grund av 
inaktivitet. 

Stärka individens och familjens förmåga: 389 personer hade försörjningsstöd första halvåret, 
vilket är det lägsta antalet sedan införandet av Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess. 
Antalet personer som varit i arbetsmarknadsprocessen och som fått arbete har ökat under första 
halvåret 2022, 89 personer att jämföra med 58 personer samma period 2021.  
Samtidigt ser vi en ökning av unga vuxna till kommunens arbetskonsulenter inom Sysselsättning 
socialpsykiatriskt stöd. En förstudie om unga vuxna med funktionsnedsättning, främst 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, pågår och den kommer troligen vara klar under hösten. 
Förstudien ska visa vilka åtgärder och insatser som kan behövas för att förebygga framtida 
problem. 

Vi kan konstatera att den stora gruppen som har svårast att nå självförsörjning är personer med 
hinder i svenska språket trots att de varit flera år i Sverige. Men också personer med psykisk 
ohälsa och funktionsnedsättningar. Kommunen har fått pengar från Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden för att tillsammans med flera andra kommuner utveckla arbetet med att stötta 
invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden genom jobbspår och utbildning som språkstöd. 
Detta tillskott kommer förhoppningsvis bidra till att stärka förmågan att nå självförsörjning framöver.  
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Kommunen erbjuder ekonomisk rådgivning till invånare. Med undantag för årets första månader 
har det varit lätt för invånarna att få tid för hjälp och rådgivning. Bedömningen är att behovet av 
ekonomisk rådgivning kommer öka markant i och med prisökningar som sker i samhället nu.  

Sjuksköterskeorganisationen har under året arbetat med att etablera ett arbetssätt för att utbilda 
och instruera patienter och anhöriga att delvis sköta sin vård självständigt. Det nya arbetssättet är 
en utmaning eftersom det behövs mer tid för att hinna utbilda och instruera. 

Analys 

Andelen elever med gymnasieexamen är 94,61 procent, vilket är på samma nivå som 2020 och 
det näst högsta resultatet sedan införandet av ny gymnasieskola 2011. Den genomsnittliga 
betygspoängen var 14,5 vilket indikerar en ökning (+0,2) jämfört med förra läsårets resultat. 
Trenden de senaste tre åren är positiv. I jämförelse med riket och många jämförbara kommuner är 
Kungsbackas studieresultat goda utom när det gäller meritvärde, men i förhållande till 
förutsättningarna och förväntat resultat har Kungsbacka en större avvikelse. Jämfört med 
föregående år blev något färre elever behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga 
meritvärdet blev lägre.  

Det finns framför allt två orsaker till att kommuninvånare kommer ut i arbete. För det första handlar 
det om att det behövs arbetskraft hos många arbetsgivare. Det har gynnat många arbetslösa i alla 
åldrar oavsett tidigare erfarenhet. Rekryteringarna har även fortsatt under sommaren.  
För det andra ger Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess resultat. Den stora utmaningen 
framåt för Kungsbacka kommun men också riket är att ge förutsättningar för att kunna matcha de 
personer som är utan egen försörjning och arbetsgivarens behov och krav för att kunna anställa. I 
Kungsbacka behöver vi fortsätta arbetet med att kommunens olika verksamheter samverkar för att 
öka möjligheten för olika former av kompetenshöjande insatser och anställningsmöjligheter. En del 
i detta är det gemensamma arbetsmarknadsinitiativet att öka antalet praktikmöjligheter och 
anställningar i kommunal verksamhet för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 Målsättning 

2022 

Genomsnittligt meritvärde för grundskolans årskurs 9. Meritvärdet 

utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 

max vara 340. 

238 246 239  Öka 

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasiets avgångselevers 

betygspoäng som kan vara max 20. 

13,8 14,0 14,2 14,5 Öka 

Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 

0–10 enligt Skolinspektionens skolenkät. 

7,3 * 7,8  Öka 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen (Källa: 

Arbetsförmedlingen och SCB) (procent) 

2,3 3,5 2,6  Minska 

Andel vuxna personer som inte återkommer till försörjningsstöd inom 

ett år efter avslutat försörjningsstöd, (procent) 

78 82 67  Öka 

*) Enkäten genomförs vartannat år.  

 

 

 

 



 
 

Kungsbacka kommun Delårsbokslut 2022 16 
   

2.3.3.5 Ett medskapande samhälle och en öppen attityd 

Fokusområden Trend 

I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 

goda livet. 

→ 

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. – 

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

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

 

Prognos måluppfyllelse 

Den samlade bedömningen är det finns en positiv utveckling inom tre av fokusområdena. 

Fokusområdet om att invånare, företag och besökare blir korrekt bemötta är svår att utvärdera vid 

delåret, och utvärdering sker i samband med att indikatorerna finns tillgängliga vid 

årsredovisningen. 

Till grund för bedömningen ligger framför allt att det som tidigare varit enskilda satsningar nu 

övergår till mer etablerade arbetssätt inom fokusområdena medskapande och digitalisering. Vi 

bedömer att Kungsbackas stora utbildningssatsning Utvecklande medarbetarskap kommer kunna 

ge ett positivt utfall på målet. 

Det här har vi gjort 

Medskapande: Kommunen är till för att invånarna ska få en god samhällsservice. Utan att 

invånare, kunder och företag är involverade i utvecklingen av kärnverksamheten kommer 

kommunen att misslyckas i att skapa ett samhälle invånarna önskar, behöver och vill ha. Individ- 

och familjeomsorgen genomför piloter där brukarens och den närståendes perspektiv lyfts fram när 

de tar fram en reviderad arbetsprocess. Nästa steg blir att testa processen i skarpt läge. Lärdomar 

som dragits är att Individ- och familjeomsorgen i alla projekt behöver vara noggranna med att 

identifiera invånar- och brukarperspektiv, för att lättare kunna utforma konkreta aktiviteter för 

identifierade målgrupper. 

Kommunen arbetar för att skapa lösningar på samhällsutmaningar genom medskapande. Till 

exempel anordnar kommunen under hösten utbildningstillfällen för medarbetare för att lära sig mer 

och få verktyg för att involvera invånare i att utveckla verksamheten. 

Kungsbacka kommun har under 2022 etablerat ett frivilligcenter, GoKungsbacka. Frivilligcentret 

vänder sig till privatpersoner som vill engagera sig ideellt och till föreningar eller andra aktörer som 

har behov av frivilliga insatser. Syftet är att fånga upp ideella krafter i samhället och att få fler att 

komma in i ett socialt sammanhang. 

Digitalisering: Under 2021 gjorde Göteborgs universitet en utvärdering för att identifiera och 

konkretisera centrala styrningsmässiga utmaningar inom digitalisering för Kungsbacka kommun. 

Utifrån utvärderingen pågår arbetet för att säkerställa resurssättning, styrning och prioritering av 

digitala initiativ i syfte att öka digitaliseringen och transformationstakten. 

En kommungemensam plattform för e-tjänster infördes förra året och erbjuder nu cirka 150 e-
tjänster. Merparten av e-tjänsterna riktar sig till våra invånare och några e-tjänster riktar sig till 
medarbetare i kommunen. Ett par exempel på välanvända e-tjänster som underlättar i vardagen är 
busskort för gymnasieelever, där eleverna till exempel kan köpa ett nytt om de tappar bort sitt 
befintliga.  

Invånarna erbjuds en bättre service med digitala utskick för exempelvis samråd eller dokument 
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som ska granskas. Utskicken levereras snabbare och det ger en säkrare hantering. Utskicken blir 
dessutom lättare att ta del oavsett var mottagaren befinner sig och det bidrar dessutom till en lägre 
miljöpåverkan och bättre resursutnyttjande av medarbetarna. 

Attraktiv arbetsgivare: Under våren startade de första utbildningarna inom Utvecklande 
medarbetarskap för medarbetare inom Kungsbacka kommun. Målet är att alla medarbetare i ska 
ha genomfört utbildningen inom de närmsta åren och redan nu har cirka 1 000 medarbetare gått 
den. Utvecklande medarbetarskap syftar att förbättra samspelet mellan ledarskap och 
medarbetarskap.  

Analys 

För att skapa det samhälle invånarna vill leva i behöver kommunen bjuda in fler i utvecklingen av 

samhällsservicen. Det finns många goda exempel på medskapande, och när utvecklingen 

analyseras över flera år syns en utveckling från enskilda satsningar till etablerade arbetssätt i 

många förvaltningar. 

Digitaliseringen ska göra att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. För att fortsätta 

vara relevanta i framtiden måste vi både utforska nya möjligheter och förbättra nuvarande 

processer. Kungsbacka har arbetat vidare utifrån den utvärdering som gjordes av Göteborgs 

universitet för att stärka sin övergripande förmåga kring ändamålsenlig digitalisering. Även om det 

kvarstår mycket att göra är bedömningen att kommunen är på god väg.  

Det syns en tydlig utveckling där vi effektiviserat arbetssätt med hjälp av processkartläggningar 

och automatisering av processer och som resulterar i e-tjänster. Dessa möjliggör för invånare att 

kunna sköta sina ärenden på den tid och plats som det passar dem själva, samt effektiviserar den 

interna handläggningen. Det är ett stort tryck på att skapa e-tjänster och antalet e-tjänster utökar 

stadigt. Det syns också en utveckling där gränser testas och förvaltningarna utforskar det nya och 

okända. Exempel på detta är användandet av drönare för att göra inmätningar eller att nyttja VR 

för att elever som inte kan delta fysiskt i klassrummet ändå kan delta i undervisningen i realtid. 

Utbildningen Utvecklande medarbetarskap är en stor satsning på samtliga medarbetare. Den har 

inte pågått tillräckligt länge för att någon effekt ska vara tydlig än så länge, med bedömningen är 

att den kan bidra till Kungsbackas möjligheter att fullgöra sitt uppdrag och nå sina mål. 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 Målsättning 

2022 

Invånarnas upplevelse om möjligheterna att aktivt delta i arbetet med 

utveckling av kommunen (t.ex. medborgardialoger, samråd) (SCB:s 

medborgarundersökning) * 

- - 29 % **  Öka 

Invånarnas upplevelse av bemötande vid senaste kontakten med 

politiker (SCB:s medborgarundersökning) * 

- - -  Öka 

Invånarnas upplevelse av bemötande vid senaste kontakten med 

tjänsteperson som arbetar i kommunen (SCB:s 

medborgarundersökning) * 

- - 78 % **  Öka 

Antal e-tjänster    150 Öka 

DIMIOS4, digital mognad och grundläggande digitala förutsättningar -    Öka 

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

att ta fram ett digitaliseringsindex. Det kommer baseras bland annat på Dimios. Det är RISE på uppdrag av Digg och med finansiering 
från Vinnova som håller i arbetet och Kungsbacka har varit/är med i referensgruppen. 
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Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas 

samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, 

skala 1–100 enligt Medarbetarenkäten. 

- 78 78  Öka 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas 

utifrån nio nyckeltal med skala 1–20 och visar hur jämställda 

arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor det är i organisationen 

91 91  

 

 Öka 

*) SCB:s medborgarundersökning har gjorts om och frågorna är nya från 2021. 

**) Andel som svarat 3 eller 4 på fyrgradig skala 

2.4 Balanskravsprognos 

Balanskravet som infördes år 2000 regleras i kommunallagen och innebär ett uttryckligt krav på 

ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Balanskravet innebär att kommuner ska upprätta 

en budget årligen där intäkterna överstiger kostnaderna. Skulle kostnaderna för ett enskilt år 

överstiga intäkterna ska underskottet återställas senast inom en treårsperiod. Balanskravet 

omfattar kommunen men inte koncernen. I delårsbokslutet görs en prognos avseende 

balanskravet.  

Balanskravsutredning, miljoner kronor 2021 Prognos 
april 

Prognos 
augusti 

Årets resultat enligt resultaträkningen 465 600 660 

Samtliga realisationsvinster -1 -13 -15 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 

Återföring av orealiserade vinster & förluster i värdepapper 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 464 587 645 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 -18 -45 -42 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Balanskravsresultat 445 542 603 

 

Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 603 miljoner kronor. Justeringar görs för reavinster 

vid försäljning av anläggningstillgångar, bland annat Ekenässkolan. Därtill justeras för förändringen 

av pensionsskulden intjänad före 1998.   

2.5 Väsentliga personalförhållanden 

Rekrytera 

Under första halvåret av 2022 skapade vi totalt 565 annonser med 6 429 sökanden för tjänster i 

Kungsbacka kommun. Det har varit i snitt 11 sökanden per tjänst som kan jämföras mot första 

halvåret 2021 där siffran var 14. 45 chefstjänster har annonserats under första halvåret med ett 

snitt på 15 ansökningar per tjänst, vilket kan jämföras mot samma period 2021 där siffran var 25. 

En möjlig slutsats är att det är större konkurrens om arbetskraft nu än tidigare år. Efter att covid-

restriktionerna hävts och samhället mer och mer återgått till det normala så har också fler 

arbetsgivare vågat anställa igen.  
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Tätt sammanflätat med rekrytering är introduktion av våra nya chefer och medarbetare. Under 

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

kommunens medarbetare. I juli 2022 hade utbildningen visats 1 280 gånger. Några förvaltningar 

har också kopplat på sina förvaltningsspecifika digitala introduktioner till den 

kommungemensamma. Den kommungemensamma introduktionsdagen för nyanställda planeras i 

september 2022 och har hittills cirka 120 anmälda. 

 

Det är viktigt att regelbundet ta emot praktikanter i kommunens verksamheter för vårt 

arbetsgivarvarumärke och vår kompetensförsörjning. Efter lättade restriktioner har vi under våren 

2022 kunnat öppna upp för att ta emot fler praktikanter fysiskt jämfört med 2021. Under våren har 

Kungsbacka kommun arbetat med det politiska initiativet att ta fram en handlingsplan för hur 

kommunen ska kunna ta ett större och mer aktivt ansvar för invånare som står långt ifrån 

arbetsmarknaden, det så kallade arbetsmarknadsinitiativet. Arbetet fortsätter under hösten. 

 

Kungsbacka kommun har fortsatt med att synas i sociala medier så som Facebook och LinkedIn 

för att lyfta arbetsgivarvarumärket. Vi har även tagit fram och jobbat med ett nytt visuellt manér för 

rekryteringsannonser på Linkedin som ska skapa tydlighet och igenkänning hos mottagaren. Vi har 

fokuserat på att lyfta människor i sin vardag i våra verksamheter för att ge en mer levande bild av 

vilka som är Kungsbacka kommun, men också att platsvarumärket ska synas i poster som rör 

rekrytering och oss som arbetsgivare. 

Utveckla/behålla 

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

behålla befintlig personal. Under våren 2022 har vi arbetat aktivt för att främja en god arbetsmiljö 

genom ett antal olika initiativ. 

 

Under våren startade de första utbildningarna inom Utvecklande medarbetarskap, ett 

forskningsbaserat samarbete med Göteborgs Universitet och Försvarshögskolan. Målet är att alla 

medarbetare i Kungsbacka kommun ska ha genomfört utbildningen inom de närmsta åren. 

Utvecklande medarbetarskap är inget nytt utan en del av både Kungsbacka kommuns 

arbetsplatskultur och ledarskapskriterier. De fyra hörnstenarna i vår arbetsplatskultur – vi 

samarbetar, vi välkomnar, vi tänker nytt och vi levererar - utgör ryggraden i det utvecklande 

medarbetarskapet. Nu vill vi öka förståelsen för utvecklande medarbetarskap och förbättra 

samspelet mellan ledarskap och medarbetarskap. Ett utvecklande medarbetarskap gynnar både 

arbetsgivare och arbetstagare då det främjar: 

- den inre motivationen till uppdraget 

- arbetsglädje och engagemang 

- välmående på jobbet  

- personlig utveckling   

 

Covid-19 har under våren 2022 fortsatt påverka arbetet i våra förvaltningar. Från och med 1 april 

2022 klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig sjukdom vilket kan sägas ha underlättat 

vårt arbete. Men många av kommunens chefer, medarbetare och fackliga representanter arbetar 

fortfarande intensivt för att kunna skapa så bra förutsättningar för verksamheterna som möjligt. 

Kungsbacka kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har kontinuerligt 

uppdaterat dokumentet Arbetsgivarpolitisk hållning avseende distansarbete inom Kungsbacka 

kommun. Dokumentet har varit och är en viktig vägledning för såväl chefer som medarbetare. 
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Kungsbacka kommun ställer sig generellt positiva till distansarbete men det måste finns en dialog 

på varje enhet. Det är närmsta chef som formellt beslutar huruvida det är lämpligt eller ej. 

 

Våren 2021 genomfördes en enkät riktad till de medarbetare som under pandemin helt eller delvis 

arbetat på distans. Våren 2022 genomfördes en uppföljande enkät med syfte att fånga upplevelsen 

kring att arbeta på distans för att fortsätta kunna vara en attraktiv arbetsgivare som aktivt arbetar 

med att upprätthålla en god arbetsmiljö. Resultatet visade att våra distansarbetande medarbetare 

är ännu mer nöjda med att arbeta på distans 2022 än var de var 2021 och redan 2021 var de flesta 

medarbetare i svarsgruppen nöjda. De frågor med störst positiv resultatutveckling var: 

- Balans mellan arbete/privatliv 

- Samarbete  

- Fysisk aktivitet 

Förbättringsområdena är samarbete och fysisk aktivitet, två områden där utvecklingen går åt rätt 

håll men där vi fortsatt har medarbetargrupper som upplever att samarbetet försämrats och som 

har minskat sin fysiska aktivitet jämfört med tidigare. Vi har på olika sätt satt fokus på frågorna 

under våren, bland annat genom en hälsosatsning, läs mer under rubriken Hälsosatsning 2022. 

I början av 2022 gjorde familjekarantänsreglerna kring pandemin att vi hade svårigheter att 

bemanna delar av våra verksamheter. Kungsbacka kommun initierade intern frivilligbemanning 

med syfte att bemanna, främst våra förskolor, då många av våra medarbetare har barn i 

förskolorna. De medarbetare som ville göra en insats, och fått godkänt från sin chef, anmälde sig 

som frivillig till kommunens vikariecenter. Ett femtiotal medarbetare anmälde sig och ”bytte jobb” 

en period. I tillägg föddes idén om att erbjuda gymnasieelever som läser till barnskötare och arbete 

inom fritidsverksamhet på Aranäsgymnasiet att hoppa in som vikarier. Det visar på ett fint 

samarbete mellan förvaltningarna att det är självklart att sluta upp där det behövs som mest.  

Att mäta arbetsmiljö 

Efter att flera förvaltningar testat ett pulsmätningsverktyg för att mäta arbetsmiljö är planen att alla 

månadsanställda medarbetare i Kungsbacka kommun ska delta i pulsmätningarna från 2023. 

Att pulsmäta arbetsmiljön innebär att korta enkätutskick med forskningsbaserade frågor skickas till 

medarbetarna med täta intervaller, exempelvis varannan vecka. Verktyget har en AI-koppling och 

ställer olika följdfrågor beroende på medarbetarnas svarsmönster. Verktyget genererar också 

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

arbetsmiljöarbete. Pulsmätningar ska ses som en pusselbit vid sidan av andra 

arbetsmiljöundersökningar såsom exempelvis det personliga mötet, skyddsronder och den årliga 

HME-undersökningen (Hållbart medarbetarengagemang). 

Avslutat pilotprojekt Call for care 

Call for care syftar till att minska korttidssjukfrånvaron genom att införa nya rutiner vid 

sjukskrivning. Kungsbacka kommun har under våren valt att avbryta pilotprojektet call for care då 

det inte gett önskat utfall. Det är svårt att analysera om det beror på pandemins effekter eller om 

projektet inte varit tillräckligt. 

Hantering av facklig tid 

Arbetsgivaren och fackförbunden i central samverkansgrupp (CSG), utom Kommunal, har det 

senaste året arbetat med att uppdatera dokumentet ”Hantering av facklig tid med mera”. Syftet är 

att öka kunskapen om facklig tid hos chefer, HR och fackliga, aktualisera innehållet, samt att ge de 

fackliga organisationerna jämförbara förutsättningar tidsmässigt för det fackliga arbetet.  

Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa en rutin för att bestämma ett tidsutrymme per 
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fackförbund för det fackliga arbetet om ett antal timmar per år som i huvudsak ska täcka all facklig 

verksamhet och inplanerade arbetsmiljöinsatser.  

Utvecklad kommungemensam arbetsmiljöutbildning 

Kungsbacka kommuns ”Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud” har byggts om under 

året eftersom deltagarna bland annat upplevde att det gick lång tid emellan tillfällena. Efter 

ombyggnaden består utbildningen fortfarande av tre halvdagar, men med en veckas mellanrum för 

alla tre tillfällena. Utbildningen heter nu ”Arbetsmiljö & Samverkan för chefer och skyddsombud”. 

Utbildningen tar bland annat upp roller och ansvar samt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Kompetensutveckling för chefer  

Under hösten 2021 och våren 2022 har vi genomfört orienteringsprogrammet Jag vill bli chef. 

Programmet vänder sig till medarbetare som vill få ökad kunskap och inblick i vad det innebär att 

vara chef. Detta för att vara bättre förberedda innan de tar beslut om att gå vidare och söka sig till 

chefsroller. För de som ville veta ännu mer om hur det var att vara chef genomfördes en 

systematiserad skuggning av chef under några dagar efter genomfört program.  

Även utbildningsprogrammet Utvecklande ledarskap har fortsatt, programmet är ett av två 

utbildningsprogram för befintliga chefer. Det andra utbildningen är en digital version och heter 

Kungsbackaledaren Bas med flera chefsspecifika utbildningar.  

Vid årsskiftet 2021/2022 startade vi ett sexmånaders traineeupplägg mellan chefer och 

medarbetare för de medarbetare som är redo att ta nästa steg att bli chefer.  

Hälsosatsning 2022 

Forskningen visar att kost, återhämtning och fysisk aktivitet är centrala delar i vårt välmående. 

2022 genomför Kungsbacka kommun en hälsosatsning. Varje kvartal får medarbetare möjlighet att 

ta del av en föreläsning men också andra typer av erbjudanden som exempelvis gratis träning, 

eller tips på träningsappar eller mindfullnesspoddar. Tanken är att vi ska inspirera och lära av 

varandra för bättre välmående och hälsa.  

Kvartal 1: Introduktion till hälsa och välbefinnande 

Kvartal 2: Fysisk aktivitet, all rörelse räknas 

Kvartal 3: Kroppens bränsle, med fokus på kost 

Kvartal 4: Stress och återhämtning 

Många av aktiviteterna under kvartal två har genomförts under ledning av våra egna medarbetare 

vilket också bidragit till möten över förvaltningsgränserna. 

Avsluta 

När medarbetare slutar är det viktigt att få information som kan hjälpa oss i vår 

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

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

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

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

och ett fortsatt ambassadörskap för kommunen. 

Analys personalmått 
Sjukfrånvaron ligger något högre än motsvarande period 2021. Bryts sjukfrånvaron ner per månad 

kan vi se att det framför allt är januari som sticker ut. Det beror framförallt på omikronvarianten av 

coronaviruset. Kungsbacka kommun är fortsatt en av de kommuner som ligger lägst beträffande 
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sjukfrånvaro i regionen. Andelen heltidsanställda medarbetare ökar fortsatt försiktigt vilket kan 

härledas till arbetet med kollektivavtalet Heltid som norm. Den externa personalomsättningen har 

ökat, från 4,3 procent 2021 till 5,4 procent 2022. Det är en utveckling som arbetsgivaren noga följer 

och vidare analyserar, främst på förvaltningsnivå. 

 

Namn Utfall jan-jun 2021 Utfall jan-jun 2022 

Anställda totalt 6 532 6 589 

Anställda andel kvinnor 80,2% 79,7% 

Antal medarbetare per enhetschef 22,9 22,4 

Andel heltid 80,9% 82,1% 

Personalomsättning 4,3% 5,4% 

Sjukfrånvaro totalt 7,4% 8,6% 

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 
60 dagar eller mer 

35,9% 36,1% 

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 
29 år eller yngre 

7% 7,4% 

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 
30–49 år 

6,6% 7,8% 

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 
50 år eller äldre 

8,4% 9,7% 

Sjukfrånvaro kvinnor 8% 9,3% 

Sjukfrånvaro män 5% 5,6% 

 

2.6 Förväntad utveckling 

Sällan har planeringsförutsättningarna varit så annorlunda och utmanande som just nu. Stigande 

inflation med stigande räntor som följd kommer innebära en utmaning för kommuner och regioner 

framöver. 2022 märks effekten framför allt genom stigande priser på energi och livsmedel, men 

vägs upp av en relativt stark utveckling av det nominella skatteunderlaget5. Utöver det är 

personalkostnader den enskilt största kostnadsposten för kommuner och regioner och dessa styrs 

av de årliga löneöversynerna. Nivåerna för löneöversynerna för 2022 landade på nivåer likt 

föregående år.  

 
5 Nominellt skatteunderlag innebär att vi analyserar skatteunderlagets utveckling fristående. Detta skiljer sig 
från det reala där vi väger in kostnadsutvecklingen. Samma distinktion görs ofta vid analys av 
löneutvecklingen 
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2023 och framåt kommer bli betydligt tuffare år ekonomiskt för kommuner och regioner. Det 

nominella skatteunderlaget ökar förvisso, men äts upp den snabba kostnadsökningen. Sveriges 

kommuner och regioner, SKR, prognostiserar en minskad köpkraft för kommunerna kommande år. 

En starkt bidragande orsak är kraftigt ökande pensionskostnader från och med 2023. Det beror 

dels till följd av nya avtal, dels till följd av en osedvanligt hög uppräkning av prisbasbeloppet. 

Ytterligare en faktor som påverkar kommunernas ekonomi är vilka löneanspråk som kommer 

framföras i kommande avtalsrörelse.6     

3 Drift- och investeringsredovisning 

3.1 Driftredovisning 
 

Resultatfond Bokslut Budget Prognos Prognos  Avvikelse 

Miljoner 2022 2021 2022 2022 Avvikelse % 

Kommunfullmäktige 0,0 -3,1 -3,8 -3,8 0,0 0,0% 

Kommunstyrelse 0,0 -240,9 -272,6 -257,5 15,1 5,5% 

Revisionen 0,0 -2,9 -3,2 -3,2 0,0 0,0% 

Valnämnden 0,0 -0,2 -2,3 -1,5 0,8 35,2% 

Gymnasium & Arbetsmarknad 79,1 -540,3 -584,0 -564,4 19,6 3,4% 

Kultur & Fritid 29,1 -254,7 -258,2 -255,0 3,2 1,2% 

Förskola & Grundskola 154,3 -2 031,7 -2 099,5 -2 099,5 0,0 0,0% 

Teknik skatt 13,8 -194,1 -223,3 -223,3 0,0 0,0% 

Service* 123,1 -55,7 -55,3 -70,8 -15,6 -28,2% 

Miljö & Hälsoskydd 0,0 -0,8 -1,3 -0,9 0,4 30,5% 

Byggnadsnämnd 1,9 -35,6 -35,8 -36,5 -0,7 -2,0% 

Individ & Familjeomsorg 19,5 -679,6 -713,1 -702,2 10,9 1,5% 

Vård & Omsorg 99,6 -961,0 -1 024,1 -1 016,2 7,9 0,8% 

Summa nämnder 520,4 -5 000,6 -5 276,5 -5 234,9 41,6 0,8%        

Övriga verksamhetskostnader 11,2 74,8 -58,0 -2,7 55,3 
 

Pensioner (verksamhetskostnad) 
 

-61,0 0,0 26,8 26,8 
 

Exploatering 
 

6,3 3,6 170,8 167,2 
 

Verksamhetens nettokostnader 531,6 -4 980,5 -5 330,9 -5 040,0 290,9 
 

       

Finansiering 
      

Skatteintäkter 
 

5 022,3 5 184,5 5 343,4 131,1 
 

Generella statsbidrag och utjämning   452,1 406,8 406,4 27,3   

Verksamhetens resultat 531,6 493,9 260,4 709,8 449,4 
 

       

Finansiella intäkter 0,0 11,0 11,5 12,7 1,2 
 

Finansiella kostnader 0,0 -41,8 -71,0 -62,5 8,5 
 

              
Årets resultat* 531,6 463,1 201,0 660,0 459,0 

 

              
* Jämförelsetalen för 2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell leasing för hyror. Fler avtal kan komma att tas upp under året. 
** I driftuppföljningen redovisas erhållna generella statsbidrag avseende val 2022, minskad andel timanställda, samt ökad bemanning inom 
särskilda boenden hos Valnämnden respektive nämnden för Vård & Omsorg. I den externa resultaträkningen återfinns beloppen under raden 
generella statsbidrag. Totalt belopp per helår uppgår till 27,7 miljoner. Skolmiljarden är hanterad genom ramjustering efter beslut i KF, eftersom 
detta bidrag påverkar flera nämnder.   
  

 
6 Cirkulär 22:28 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025, SKR, daterad 2022-08-25. 
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Nämndernas prognos: + 42 miljoner 

Kommunens skattefinansierade verksamheter prognostiserar ett överskott om 42 miljoner vilket 

motsvarar 0,8 procent av tilldelad budgetram.  

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 15,1 miljoner vilket motsvarar 5,5 procent av 

budgeten. Det beror främst på att budgeterade medel för satsningar på digitalisering inte kan 

nyttjas fullt ut. Utöver det prognostiserar samhällsbyggnadskontoret högre intäkter kopplat till 

detaljplaner samt markförvaltning. Prognosen stärks ytterligare av lägre personalkostnader till följd 

av vakanser samt förväntat lägre kostnader till Räddningstjänsten Storgöteborg samt Region 

Halland. Prognosen reduceras något av extra bidrag till Tjolöholm om två miljoner kronor som 

beslutades i samband med apriluppföljningen.     

Valnämnden prognostiserar ett överskott på 0,8 miljoner. Det beror på högre statsbidrag för årets 

val till kommun, region och riksdag.  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott på 19,6 miljoner och 

det motsvarar 3,4 procent av tilldelad budget. Överskottet beror främst på lägre kostnader för köpt 

utbildning inom vuxenutbildningen, högre statsbidrag samt lägre kapitalkostnader än budgeterat. 

Det finns en osäkerhet i nämndens prognos till följd av kostnader med anledning av kriget I 

Ukraina.  

Nämnden för Kultur & Fritid prognostiserar ett överskott på 3,2 miljoner och det motsvarar 1,2 

procent av tilldelad budgetram. Det beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser.  

Nämnden för Service prognostiserar ett underskott på 15,6 miljoner. Då nämnden till största del 

är intäktsfinansierad via övriga nämnder blir den procentuella avvikelsen gentemot tilldelad ram 

stor. Underskottet beror främst på högre energikostnader samt högre måltidskostnader till följd av 

rådande omvärldsläge.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd prognostiserar ett överskott på 0,4 miljoner. Överskottet beror 

på lägre kostnader för kompetensutveckling. Nämnden fick i samband med beslut om 

ombudgetering från 2021 pengar för kompetensutveckling, men de kommer troligen inte att 

användas upp under året.  

Byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,7 miljoner och det motsvarar 2,0 procent 

av tilldelad budget. Underskottet beror på ett planerat uttag ur resultatfonden för en satsning på 

livsmedelskontrollen.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 10,9 miljoner och det 

motsvarar 1,5 procent av tilldelad budget. Det beror på att vi har lediga platser inom bostad med 

särskild service som drivs av kommunen och lägre volymer inom daglig verksamhet, personlig 

assistans samt korttidsverksamheten. Dessutom är det flera vakanser som gör att nämnden har 

lägre personalkostnader än budgeterat. Nämndens överskott sänks något av att nämnden köper 

ett antal platser externt inom bostad med särskild service.  

Nämnden för Vård & Omsorg prognostiserar ett överskott på 7,9 miljoner och det motsvarar 0,8 

procent av tilldelad budgetram. Överskottet beror främst på att inflyttningen till det nya vård- och 

omsorgsboendet i Björkris beräknas ske senare än vad som först var planen. En minskning i antal 

hemtjänsttimmar bidrar ytterligare till överskottet. Nämnden fick under sommaren beslut om bidrag 

för minskad andel timanställda samt ökad bemanning vid särskilda boenden. Pengarna fördelas 

över 2022 och 2023.   
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Finans 

Sammantaget prognostiseras ett överskott på 417 miljoner. Överskottet beror främst på 

nedanstående: 

Exploateringsverksamheten prognostiserar ett överskott på 167,2 miljoner och det beror främst på 

markförsäljningar och exploateringsersättningar inom bland annat området Aranäs 3 samt 

Duvehed. Överskottet sänks något av bidrag till Trafikverket i Frillesås Rya samt kostnader för 

sanering och detaljplaner.  

Vi bedömer att centralt budgeterade hyror och avskrivningar kommer att ge ett överskott på 53,5 

miljoner på grund av lägre investeringsvolymer samt senare inflytt på ett antal projekt. Detta gör att 

pengarna inte kommer kunna användas fullt ut under 2022 och det ger ett överskott i förhållande 

till budget.  

Vi bedömer att skatteintäkter och generella statsbidrag kommer att överstiga budgeterat med 

158,5 miljoner. Prognosen baseras på cirkulär 22:28 från SKR daterad i augusti.   

Finansnettot exklusive pensionerna kommer enligt prognosen att understiga budget med 19,4 

miljoner. Främsta förklaringen är lägre upplåningsränta än budgeterat. Det allmänna ränteläget har 

stigit påtagligt under året, men eftersom lånen löper med olika lång löptid har kommunen fortsatt 

låga nivåer på stor del av låneskulden. Den genomsnittliga upplåningsräntan var per sista augusti 

0,77 procent.  

Pensionerna kommer enligt prognosen att understiga budgeterat med 17,0 miljoner. De lägre 

kostnaderna under 2022 har främst att göra med en relativt hög uppräkning av 

inkomstbasbeloppet. Det gör att färre personer kvalar in till extra pensionsavsättning, samtidigt 

som prisbasbeloppet är förhållandevis lågt. 2023 däremot ökar pensionskostnaderna påtagligt. Det 

beror på nya pensionsavtal och på en stor ökning av prisbeloppet till följd av stigande inflation. Att 

2022 års kostnader inte påverkas av nuvarande inflation beror på att prisbasbeloppets förändring 

påverkar pensionerna först den 1 januari 2023. 
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3.2 Förändring helårsprognos  

Avser April Augusti Förändring 

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 

Kommunstyrelsen 15,4 15,1 -0,3 

Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 

Valnämnden 0,8 0,8 0,0 

Gymnasium & Arbetsmarknad 14,8 19,6 4,8 

Kultur & Fritid 0,0 3,2 3,2 

Förskola & Grundskola 0,0 0,0 0,0 

Teknik Skatt 0,0 0,0 0,0 

Kungsbacka Bredbandsnät 0,0 0,0 0,0 

Teknik Vatten & Avlopp 0,0 0,0 0,0 

Avfall & Återvinning 0,0 0,0 0,0 

Service -9,1 -15,6 -6,5 

Miljö & Hälsoskydd 0,0 0,4 0,4 

Byggnadsnämnden -0,7 -0,7 0,0 

Individ & Familjeomsorg 4,1 10,9 6,8 

Vård & Omsorg 9,6 7,9 -1,7 

Summa nämnder 34,9 41,6 6,7     

Skatter & statsbidrag 100,0 158,5 58,5 

Pensioner 27,5 17,0 -10,5 

Exploatering 177,4 167,2 -10,2 

Finansiella kostnader exkl pensioner 19,8 19,4 -0,4 

Övrigt finans 39,4 55,3 15,9 

Finans 364,0 417,4 53,3     

Totalt 399 459,0 60,0 

Budget 201,0 201,0 0,0     

Prognostiserat resultat 600,0 660,0 60,0 

 

Totalt innebär delårsbokslutet en förbättrad prognos på 60,0 miljoner, varav 6,7 miljoner tillhör 

kommunens nämnder. Främsta förklaringen till prognosen beror på skatteintäkterna som i SKR:s 

senaste prognos innebär en förbättring av slutavräkningen jämfört med prognosen i april.   
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3.3 Investeringsuppföljning 

 

Investeringsutgifterna per augusti är 274 miljoner inklusive exploateringsinvesteringar. 

Investeringsprognosen för året är 737 miljoner vilket är 268 miljoner lägre än årets budget om        

1 005 miljoner kronor. 

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

är tilldelad men där projekten pågår över flera år. Det gäller Duveheds omlastningsstation, Björkris 

vård- och omsorgsboende, Vallda bostad med särskild service och Skårbys utbildningslokaler 

etapp 1. Reinvesteringsåtgärder som exempelvis renovering av tak, byte av fasad och nya VA-rör 

visar dock på en negativ avvikelse på grund av kraftigt stigande byggpriser. Avvikelsen beror även 

på att markköpen till lokalprojekten inte utnyttjas fullt ut i år.   

Flera infrastrukturprojekt är framflyttade i tiden, såsom gång- och cykelväg östra Särö södra, gång- 

och cykelbro över järnvägen vid Inlag, gång-och cykelväg Vallbyvägen och gång- och cykelväg 

Rågelundsvägen-Luren. Projekten är påverkade av Trafikverkets planering.  

Klara lokalprojekt under året är Frillesåsskolan om- och tillbyggnad och Varlaskolan ny- och 

tillbyggnad där även nybyggnation av idrottshall ingår. Ventilationsåtgärder i Blomstergatans 

förskola och Gällinge förskola blir klara under året. Byte av två konstgräsmattor är genomfört under 

våren på Rydet IP och Ögärdet IP. Upphandling pågår för ytterligare två byten. Ny 

bevattningsmetod, med vatten från ån, har införts för Elof Lindälv gymnasiets fotbollsplan. Två 

konstverk har köpts in för utomhusmiljö i Idrottsparken och en skulptur är nu placerad vid 

Kungsbacka teater. Infrastrukturprojekt såsom bron på Borgmästaregatan och skyddsbarriär i 

Aranäs blir klara under året. 

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet 

111 miljoner kronor av investerat belopp för perioden avser avgiftsfinansierad verksamhet. 

Prognosen för helåret är 196 miljoner kronor vilket är 78 miljoner kronor lägre än budget. 

Inkomsterna för VA kommer troligen bli högre än budget eftersom främst VA-utbyggnader blivit 

inflyttningsklart tidigare än planerat i till exempel utbyggnaden i Torred. VA-projekt som har 

fördröjts och försenats är VA-utbyggnad i Hanhals. Det beror på att lantmäteriförrättning dragit ut 
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på tiden, VA-utbyggnaden i området Släp-Högås beror på försening i tidplan och Framtidens 

avloppskapacitet då ansökningsprocessen för ny vattendom tagit längre tid än beräknat.  

Investeringsnivån för befintliga återvinningscentraler är låg eftersom det inte tagit något beslut om 

återvinningscentralernas framtida placering. Även bredbandsinvesteringar har en avvikelse på 

grund av förseningar i några projekt. 

3.4 Exploatering 

Kommunens exploateringsverksamhet köper, utvecklar och iordningsställer mark för bostads- och 

verksamhetsändamål.  

Ett flertal stora bostadsprojekt pågår i kommunen. Bland dessa kan nämnas Kolla Parkstad etapp 

2 där utbyggnad av de sista kvarteren pågår och allmän platsmark är under slutförande. Väster om 

ån i kvarter Valand pågår utbyggnad av allmän platsmark samtidigt som utbyggnad av 

bostadskvarteren är i full gång. De första kvarteren kommer att färdigställas i slutet av året. I 

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

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

omsorgsboende som beräknas bli klart under 2022.   

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

tomter har sålts under året. Ny verksamhetsmark planeras även i Frillesås-Rya där en ny 

detaljplan antas under hösten 2022.  

Vi beräknar reavinsten av markförsäljning till 144 miljoner kronor. Försäljning av tomter har skett i 

projekt Aranäs 3, Duvehed och Äskatorp. Försäljningar som troligen sker i år är i projekt Duvehed, 

Tingberget och Frillesås Rya. Resultatet förstärks ytterligare av resultatförda 

exploateringsersättningar på 55 miljoner kronor. Från år 2020 intäktsförs dessa i takt med 

utbyggnad av de tekniska anläggningarna.  

Exploateringsprognosen i övrigt har reducerats gentemot budget både på inkomsterna och 

utgifterna på grund av framflyttade tidsplaner. Exempel på projekt som skjutits fram är Skårby 2:3, 

Duvehed verksamhetsområde, Bolsheden verksamhetsområde och Klovsten verksamhetsområde. 
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4 Finansiella rapporter 

4.1 Resultaträkning 

    Kommunen     Koncernen 

Miljoner 2021-08-31 2022-08-31 Budget helår 
2022  

Prognos 
helår 2022 

2021-08-31 2022-08-31 

Verksamhetens 
intäkter 

787,9 975,7 1 217,0 1 427,4 950,4 1 145,6 

Verksamhetens 
kostnader 

-3 863,9 -3 943,4 -6 048,0 -6 049,8 -3 885,6 -3 976,5 

Avskrivningar -249,5 -270,3 -499,8 -445,2 -303,8 -326,7 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-3 325,5 -3 238,0 -5 330,8 -5 067,6 -3 239,0 -3 157,6 

Skatteintäkter 3 333,6 3 572,4 5 184,5 5 343,3 3 333,6 3 572,4 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

306,6 282,9 406,8 434,1 306,6 282,9 

Verksamhetens 
resultat 

314,7 617,3 260,5 709,8 401,2 697,7 

Finansiella intäkter 7,5 10,1 11,5 12,7 7,2 5,1 

Finansiella kostnader -34,7 -54,6 -71,0 -62,5 -60,6 -79,4 

Resultat efter 
finansiella poster 

287,6 572,8 201,0 660,0 347,9 623,5 

Extraordinära poster 
(netto) 

            

Årets resultat  287,6 572,8 201,0 660,0 347,9 623,5 

* Jämförelsetalen för 2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell leasing för hyresavtal. 

 

Kommunen 

Kungsbacka kommun redovisar ett utfall om 572,8 miljoner kronor för perioden, vilket är klart högre 

än motsvarande period föregående år. Nedan följer de huvudsakliga anledningarna.  

Verksamhetens intäkter överstiger föregående år påtagligt. Främsta anledningen är försäljning av 

exploateringsmark samt erhållna gatukostnadsersättningar. Därtill bidrar försäljning av 

Ekenässkolan samt högre sjuklöneersättningar till det högre utfallet. Det sistnämnda på grund av 

stor spridning av Omikronvarianten under början av året. 

Avskrivningarna är högre 2022 vilket främst beror på tillkommande projekt som tagits i anspråk och 

därmed börjat skrivas av.  

Verksamhetens kostnader ökar med cirka 2 procent, vilket är en förhållandevis låg ökningstakt. 

Främsta anledningen är en relativt blygsam ökning av kommunens personalkostnader. Detta 

förklaras dels av vakanser, men också av öppnandet av Engelska skolan vilket påverkat volymen 

inom Förskola & Grundskola.  

Skatteintäkterna överstiger budget vilket främst beror på en stark prognos över slutavräkningen för 

2021 och 2022. Utfallet baseras på underlag från SKR som kommer att uppdateras i samband 

med årsbokslutet.  
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De generella statsbidragen är lägre än föregående år, vilket främst beror på att kommunen under 

2021 erhöll stora bidrag med anledning av coronapandemin.  

De finansiella intäkterna är högre vilket främst förklaras av högre utdelning från Kommuninvest.  

De finansiella kostnaderna är högre, vilket främst beror på högre finansiella kostnader kopplat till 

pensionerna. Därtill är räntekostnaden för våra lån något högre 2022.  

Koncernen 

Koncernen omfattar Kungsbacka kommun samt Eksta Bostadsbolag inklusive Tempohus i 

Kungsbacka AB. Utfallet uppgår till 623,5 miljoner vilket är klart högre än motsvarande period 

föregående år. Främsta anledningarna återfinns hos kommunen vilka beskrivs i stycket ovan.  

4.2  Balansräkning 

  Kommunen Koncernen 

  

TILLGÅNGAR 2021-08-31  2022-08-31 Budget helår 
2022 

2021-08-31 2022-08-31 

Immateriella 
anläggningstillgångar 

0,8 0,5 1,0 0,8 0,5 

Materiella anläggningstillgångar 7 274,8 7 641,6 7 614,1 11 484,8 12 005,2 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

218,3 226,1 218,3 69,5 77,1 

Bidrag till statlig infrastruktur 30,9 29,2 30,3 30,9 29,2 

Omsättningstillgångar 832,2 1 067,4 1 006,2 1 075,8 1 219,9 

SUMMA TILLGÅNGAR 8 357,0 8 964,8 8 869,9 12 661,8 13 331,9 

            

Eget kapital           

Årets resultat 287,6 572,8 201,0 347,9 623,5 

Övrigt eget kapital 2 609,4 3 073,4 3 082,3 3 008,4 3 538,4 

Summa eget kapital 2 897,0 3 646,2 3 283,3 3 356,3 4 161,9 

            

Avsättningar och skulder           

Avsättning pensioner inkl 
löneskatt 

1 807,5 1 796,0 1 778,6 1 807,5 1 796,0 

Övriga avsättningar 224,7 231,9 222,5 290,2 306,1 

Långfristiga skulder 2 519,4 2 368,2 2 512,8 6 222,6 6 061,1 

Kortfristiga skulder 908,4 922,5 1 072,7 985,2 1 006,9 

Summa avsättningar och 
skulder 

5 460,0 5 318,6 5 586,6 9 305,5 9 170,0 

            

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 

8 357,0 8 964,8 8 869,9 12 661,8 13 331,9 

* Jämförelsetalen för 2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell leasing för hyresavtal. 

 

Utfall för perioden 

Främsta förändringen jämfört med motsvarande period föregående år återfinns inom materiella 

anläggningstillgångar samt långfristiga skulder. Då jämförelsetalen för föregående år är justerade 

med anledning av övergång till redovisning av finansiell leasing för hyresavtal påverkas inte 

jämförelsen. Förändringen beror istället på gjorda investeringar under årets första månader. När 

det gäller långfristiga skulder har kommunen kunnat amortera på låneskulden med 150 miljoner 

under 2022.  
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5 Redovisningsprinciper/upplysningar i not 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste 
årsredovisningen för 2021 bortsett från övergången till finansiell leasing avseende hyresavtal. 
Övergång pågår och per sista augusti är externa avtal överstigande 1 miljon i årshyra upptagna i 
redovisningen. Sedan 2021 tas samtliga nya externa avtal som uppfyller kriterierna för finansiell 
leasing upp i balansräkningen. Övergången påverkar eget kapital med 8,8 miljoner i 
delårsbokslutet.    
 
Kungsbacka kommun redovisar pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen. Detta innebär att 
ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen som en avsättning. I enlighet med Lag (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning ska en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som 
intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning. Motiven för att redovisa enligt 
fullfondering är att det ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och att de 
grundläggande principerna om öppen och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. 
Ställningstagandet grundar sig på beslut i kommunfullmäktige. Effekten på balansräkningen 
uppgår till 1 197,3 miljoner. Effekten på resultatet för perioden uppgår till 19,1 miljoner.  
 
Säsongsvariationer och cykliska effekter återfinns inom flertalet av kommunens verksamheter. 
Många av kommunens nämnder tillämpar periodiserad budget varpå effekten på budgetavvikelsen 
inte alltid blir så påtaglig. Däremot är kostnaderna inte jämnt fördelade över året. Exempel på detta 
är personalkostnader inom skola och omsorg, men också kostnader för exempelvis snöröjning och 
elförbrukning.  
 
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation R17, ska i delårsrapporten anges 
omfattningen av jämförelsestörande poster mellan åren. I prognosen per helår ingår reavinster från 
exploatering om 150 miljoner samt erhållna exploateringsersättningar om 55 miljoner. 
  
Inga ändrade uppskattningar och bedömningar har påverkat bokslutet.  
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§ 248 Dnr 2021-01038 
Fastställande av skattesats och kommunbudget 2023, plan 2024–2025 
med anledning av valår 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 
2022, § 96, nedan kallad budgetdokumentet, fastställs.  

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden samt direktiv fastställs.  

Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2023 på 132,1 
miljoner kronor. 

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 594,1 
miljoner kronor 2023 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav 
kommunrevisionens ram är 3,3 miljoner kronor. 

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 
10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner 
till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 fastställs till 1 228,2 miljoner 
kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet.  

Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, 
Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 464,1 miljoner kronor 
2023 (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 
2023).  

Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med 
budgetdokumentet.  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.  

Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 procent.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023 

Beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen ger ekonomichefen eller dennes ersättare delegation att omsätta 
befintliga lån vid förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 250 miljoner 
kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 066,5 miljoner 
kronor.  

Kommundirektören samt ekonomichefen, eller deras respektive ersättare, utses att 
var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budget ska enligt kommunallagen fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång. Vid valår ska dessutom budgeten fastställas av 
nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige behandlade budgeten i juni 2022 vilket innebär att budgeten 
måste tas upp för ny behandling vid nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde i 
november. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 324 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-09  
Kommunbudget 2023 plan 2024–2025, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2022, 
§ 96 
Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 96 
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023 
Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Franklin Eck (M), Monica Neptun (L), 
Marie Wadström (KD), Peter Söderberg (M), Kristina Karlsson (C), Marianne Pleijel 
(M), Thure Sandén (M) och Maria Gathendahl (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Johan Tolinsson (S) och Eva Borg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag 
till kommunbudget 2023. 

Susanne Andersson (SD) och Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023. 

Maria Losman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande 
om bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023, Susanne 
Anderssons (SD) m.fl. yrkande om bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
kommunbudget 2023 och Maria Losmans (MP) yrkande om bifall till Miljöpartiets 
förslag till kommunbudget 2023. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Johan Tolinssons (S) 
m.fl. yrkande, Susanne Anderssons (SD) m.fl. yrkande och Maria Losmans (MP) 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
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§ 324 Dnr 2021-01038 
Fastställande av skattesats och kommunbudget 2023, plan 2024-2025 
med anledning av valår 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 
2022, § 96, nedan kallad budgetdokumentet, fastställs.  

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden samt direktiv fastställs.  

Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2023 på 132,1 
miljoner kronor. 

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 594,1 
miljoner kronor 2023 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav 
kommunrevisionens ram är 3,3 miljoner kronor. 

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 
10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner 
till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 fastställs till 1 228,2 miljoner 
kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet.  

Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, 
Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 464,1 miljoner kronor 
2023 (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 
2023).  

Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med 
budgetdokumentet.  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.  

Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 procent.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen ger ekonomichefen eller dennes ersättare delegation att omsätta 
befintliga lån vid förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 250 miljoner 
kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 066,5 miljoner 
kronor.  

Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att var 
för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budget ska enligt kommunallagen fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång. Vid valår ska dessutom budgeten fastställas av 
nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige behandlade budgeten i juni vilket innebär att budgeten måste 
tas upp för ny behandling vid nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde i 
november. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-09  
Kommunbudget 2023 plan 2024–2025, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2022 
§ 96 
Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 96 
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023 
Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Eva Borgs (S) yrkande. Ordföranden (M) 
prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets 
förslag. 
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Fastställande av skattesats och kommunbudget 2023, plan 2024–2025 med anledning 
av valår 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2022, § 96, nedan 
kallad budgetdokumentet, fastställs.  

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden samt direktiv fastställs.  

Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2023 på 132,1 miljoner kronor. 

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 594,1 miljoner kronor 2023 
som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram är 3,3 miljoner kronor. 

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 10 miljoner till 
kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 fastställs till 1 228,2 miljoner kronor netto och 
fördelas enligt budgetdokumentet.  

Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, Kungsbacka bredband 
och Avfall och återvinning fastställs till 464,1 miljoner kronor 2023 (beloppet motsvarar den 
avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 2023).  

Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med budgetdokumentet.  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.  

Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 procent.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid behov, 
dock inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen ger ekonomichefen eller dennes ersättare delegation att omsätta befintliga lån vid 
förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 250 miljoner kronor, dock får den totala låneskulden 
inte överstiga totalbeloppet 2 066,5 miljoner kronor.  
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Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att var för sig för 
kommunens räkning underteckna lånereverser. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budget ska enligt kommunallagen fastställas av kommunfullmäktige före november 
månads utgång. Vid valår ska dessutom budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige behandlade budgeten i juni vilket innebär att budgeten måste tas upp för ny 
behandling vid nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde i november. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-09  
Kommunbudget 2023 plan 2024–2025, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2022 § 96 
Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 96 
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023 
Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2023 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



Till kommunfullmäktige 2022-06-15
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Alliansskrivning budget 2023 med utblick mot 2025

ALLIANSENS SKRIVELSE ALLIANSENS SKRIVELSE

Kungsbacka kommun är en trygg och trivsam 
kommun med hög kvalitet i våra verksamheter  
Alliansen fortsätter att styra för ett tryggt, 
trivsamt och hållbart Kungsbacka, med en 
ekonomi i god balans för att möta framtiden 

Åren som gått har varit annorlunda, utmanande och oroliga på 
många sätt, för våra invånare, medarbetare och företagare. Tyvärr 
ser även framtiden orolig ut. Med krig i vår närhet och därmed 
flyktingar att hjälpa, ökande priser på energi, livsmedel och kom-
mande räntehöjningar samt minskad ökningstakt av skatteintäkter. 
Det ställer extra stora krav på att vi har en sund och stabil ekonomi 
och inte ökar vår låneskuld mer än nödvändigt. För att säkerställa 
en rimlig investeringstakt ändrar vi i ett av våra finansiella mål och 
höjer målet på självfinansiering till 70%, ett snitt under en femårs-
period.

Vi värnar och prioriterar kommunens kärnverksamhet, skola, vård 
och omsorg. För att möta de kraftiga prisökningarna och löneök-
ningarna väljer vi att göra en generell uppräkning med 2,5 procent, 
dessutom satsar vi på en fortsatt hög kvalitet på måltiderna därför 
sker en uppräkning med 3 procent på livsmedel. Bra, god och 
näringsrik mat är viktigt för våra barn, unga och äldre. Vi fortsät-
ter att köpa en hög andel närproducerade livsmedel för att stödja 
svenskt jordbruk, både ur ett hållbarhetsperspektiv men även för att 
vi i dessa oroliga tider allt tydligare ser vikten av att vara självförsör-
jande.

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
Natur och friluftsliv
Kungsbacka är en attraktiv kommun med många fina naturområ-
den, sjöar och lång havskust. Under pandemin upptäckte många 
hur härligt och nyttigt det är att vara ute i naturen. Allt fler besöker 
våra anläggningar runtom i kommunen och därför fortsätter vi att 
utveckla och underhålla dessa. Nya toaletter anläggs vid Naturum 
och vid flera badstränder. Fler motionsspår och vandringsleder 
finns också med i budgeten liksom pengar till utökad parkering och 
omläggning av vägen till Tjolöholm. 

Tillväxt 
Kommunen fortsätter att växa, vi bygger nya utbildningslokaler i 
Björkris, förskolor och bostäder med särskild service planeras på 
flera ställen. Detaljplanerad verksamhetsmark har färdigställts i 
Fjärås där många nya företag har etablerat sig och fler områden är 
på gång, bland annat i Frillesås och i Klovsten. Dessutom tillskapas 
det verksamhetslokaler i de nya områden som växer fram i staden. 

Vi planerar en tillväxt inte bara med bostäder utan också med nya 
arbetstillfällen, mötesplatser och serviceutbud. Promenadstråk och 
uppfräschning längs ån, förbättrade gång- och cykelvägar och inte 
minst bättre framkomlighet på vägnätet för bil och kollektivtrafik. 
Arbetet med att stärka Kungsbackas identitet pågår i syfte att väl-
komna fler företag att etablera sig i kommunen, vilket skapar förut-
sättningar för fler att både kunna bo, arbeta och umgås i kommunen.

För ett ökat välmående - med fokus på unga och de 
äldre
Tyvärr ser vi att alltför många, både unga och äldre, inte mår till-
räcklig väl. Alliansen tilldelade extra resurser under pandemin för 
att motverka psykisk ohälsa. Många goda projekt gjordes men vi ser 
att vi måste fortsätta satsa för att uppnå ett bättre välmående. För 
att fortsätta med omställningen till ett mer förebyggande och främ-
jande arbete avsätter vi 5 miljoner per år under planperioden. Dessa 
medel ska användas för att stärka unga och äldres välmående. Till 
exempel möjliggöra för grupper som idag står långt ifrån ordinarie 
fritidsaktiviteter att få en meningsfull fritid samt intensifiera arbetet 
kring psykiskt välmående, både för barn, elever och äldre. Antal 
ärenden för ekonomisk rådgivning är fortsatt många och erfarenhe-
ten säger att när räntan på bolån går upp så ökar behoven av rådgiv-
ning. Vi fortsätter satsningen på att stärka arbetet med förebyggande 
insatser för ekonomisk rådgivning med 700 000 kronor. 

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
Våra unga är vår framtid, alla barn och elever i Kungsbackas skolor 
ska utvecklas till sin fulla potential. Alla elever har rätt till god stu-
diero, hög kvalitet på undervisningen och en självklar rätt att välja 
vilken skola de vill gå i. Kungsbackas skolor håller en hög kvalitet 
men vi kan bli ännu bättre. För att höja elevernas måluppfyllelse 
fokuseras bland annat på undervisningens kvalitet, matematiskt 
lärande, jämställd utbildning samt fortsatt arbete för att stärka 
elevers psykiska och fysiska hälsa. Välutbildad personal utgör den 
enskilt viktigaste faktorn för förskolans och skolans framgång samt 
att lärandet sker på vetenskapliga grunder. Alla elever ska lyckas i 
skolan och här behöver all personal utveckla sin förmåga att möta 
barn och ungdomar utifrån deras behov och ha en bra samverkan 
mellan olika aktörer. 

Genom Alliansens fokus på arbetslinjen så har Kungsbacka bland 
den lägsta arbetslösheten i Sverige. Det är självklart att alla ska 
arbeta och bidra efter egen förmåga. Vi tror på att varje individ vill 
och behöver få känna den sociala tillhörigheten som ett arbete ger. 
Arbetet kring välfärdsbrott förstärks så att inga skattemedel går till 
kriminella nätverk utan kan gå till de som faktiskt behöver extra 

stöd under kortare eller längre perioder. För att lyckas bibehålla 
en god kvalitet för de svagaste i vårt samhälle behöver arbetet med 
förebyggande och främjade åtgärder förstärkas samt ett utvecklat 
samarbete mellan förvaltningar och andra aktörer utökas. Detta 
arbete har påbörjats och fortsätter framöver.

Seniorer 
Våra äldre blir fler, lever glädjande nog längre och håller sig friska 
längre. Fler och olika typer av boendeformer planeras till exempel 
trygghetsboende med högt fokus på social gemenskap och trygghet. 
De äldre som har någon form av omsorg ska känna sig trygga med 
att få en god vård och omsorg. Vi månar om att de äldre ska möta 
varma omsorgsfulla händer när de behöver men ser även positivt på 
en utveckling av världsfärdteknik. Den enskilde kan med hjälp av 
teknik bli mer självständiga i sitt dagliga liv vilket är positivt. Anta-
let olika personer som de äldre möter vid insatser inom vård och 
omsorg har minskat de sista åren. Det är en viktig trygghetspara-
meter för våra äldre. Antalet personer som man träffar ska fortsätta 
minska så att man som omsorgstagare känner igen personalen som 
kommer. Tillsammans med civilsamhället skapar vi många mötes-
platser och aktiviteter för trevliga, meningsfulla och utvecklande 
stunder och arbetar aktivt mot ofrivillig ensamhet. I förra årets 
budget fick Gymnasium & Arbetsmarknad, Vård & Omsorg och 
Individ & Familjeomsorg extra tilläggsanslag. Dessa medel var 
nivåhöjande i budget och ligger således kvar kommande år. 

Digitalisering och förändrade arbetssätt
Under ett antal år har stora kliv tagits inom digitaliseringsområdet, 
men för att få ett mer resurseffektivt, kompentenseffektivt och 
framför allt invånarfokuserat arbete kring digital transformation 
krävs en mer centraliserad styrning med stort gemensamt fokus för 
Ett Kungsbacka. För att ställa om arbetet med digitalisering till en 
metod för verksamhetsutveckling och nytta för våra invånare istället 
för systemförvaltning, krävs ändrade arbetssätt. Innovationskraft 
och förmåga att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möj-
ligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar. Alliansen skjuter 
till 10 miljoner för digitalisering och 10 miljoner för innovation per 
år under fem år för att möjliggöra denna förändring av arbetssätt. 
En förutsättning för att vi ska kunna leverera en god välfärd är 
att näringslivet frodas och genererar skattepengar. I Kungsbacka 
fortsätter arbetet med att stärka företagsklimatet och stort fokus 
ligger på korta handläggningstider, bra bemötande och att under-
lätta byråkratin. Ett flertal åtgärder kring enklare ansökningsför-
farande och förenklingar pågår och detta omställningsarbete har 
hög prioritet. Till exempel har ett förslag lagts för att se om man 
kan självdeklarera inom vissa områden inom tillsynsverksamheten.  

Kungsbacka kommun är och ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgi-
vare. Arbetet med såväl utvecklande ledarskap som medarbetarskap 
fortsätter, likaså arbetet med jämställda löner. Trots att Kungsbacka 
ligger bäst i Halland gällande löneskillnader mellan kvinnor och män 
är vi inte nöjda förrän dessa är borta. Idag är kvoten 98 % hos våra 
månadsanställda och Alliansen är inte nöjda förrän den är 100 %. Vi 
tillskjuter i år 3 miljoner extra för osakliga löneskillnader. 

Hållbarhetsarbete
Kungsbacka har toppat rankingar i arbetet med Agenda 2030 de 
senaste åren men fortsätter givetvis aktivt arbeta med hållbarhetsfrå-
gorna. När Kungsbacka utvecklas och växer är det självklart att det 
ska ske på ett hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Stort 
fokus kommer ligga på våra inköp samt var och hur vi bygger och 
reser. Det återanvänds och återbrukas en hel del, men här ska vi bli 
ännu bättre, det ska vara naturligt att laga och renovera istället för att 
kasta och köpa nytt. Vi vill vara en kommun som tänker miljösmart i 
alla led. Återbruk och återvinning ska öka och vi planerar för framti-
dens återvinningscentraler som skall vara lättillgängliga och erbjuda 
generösa öppettider. Vi planerar också för ökad flexibilitet exempelvis 
med möjligheter till flyttbara återvinningsanläggningar i miniformat 
och att fortsätta samarbetet med civilsamhället vad gäller återbruk 
och återvinning. 

Vi har höga ambitioner gällande vårt avlopps- och dricksvatten. Dessa 
viktiga samhällsfunktioner måste ligga till grund för vår framtida 
samhällsutbyggnad. Hammargårds avloppsreningsverk ska uppgra-
deras och byggas ut, både för ökad kapacitet och en bättre rening. 
Kommunens fastigheter har solceller på en stor andel av taken. Vi 
vill öka utbyggnadstakten och satsar 3 miljoner extra under året för 
att öka andelen egenproducerad energi. En klok investering inte 
bara för miljön utan även för ekonomin och för robusthet i tider med 
effektbrist och ökade elpriser. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med 
energieffektiviseringar.

Ett annat hållbarhetsområde som vi lägger kraft på är översvämnings-
problematik och dagvatten. Både med nya lösningar och information 
om hur man kan minska problemet, till exempel med mindre hård-
gjord yta, fler träd och planteringsytor som är översvämningsbara. 
Inom social hållbarhet är trygghet, medskapande och jämställdhet 
viktiga parametrar. Ett nära samarbete mellan kommunen, polisen 
och andra aktörer är en framgångsfaktor för att tryggheten fort-
satt ska vara hög i Kungsbacka. Vi vill se ett utökat samarbete och 
medskapande tillsammans med föreningslivet och civilsamhället för 
ett trivsamt och inkluderande samhälle. Vi stärker budgeten med 1 
miljon för att öka tryggheten kring Badhusparken och Resecentrum 
genom att förbättra belysningen i stadens centrala delar. 

  Lisa Andersson    Fredrik Hansson  Monica Neptun  Peter Wesley
moderaterna      centerpartiet  liberalerna  kristdemokraterna
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Vision 2030
I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans  Vi är öppna, trygga och nytänkande  
Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar  Här växer du hela livet 

KUNGSBACKA ÄR EN NATURSKÖN och dynamisk tillväxt-
kommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till 
utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen 
och företaget.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar 
vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger 
oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att 
alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet. 

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strate-
giskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens 
tillgångar.

Mångfald, puls och nära till naturen
Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättill-
gänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden 
växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. 
Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter 
behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden 
speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition 
möter innovation och där mötesplatserna är många. Utbu-
det av affärer, kultur och nöjen är stort.

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer 
med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infra-
struktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar 
transporternas miljöpåverkan.

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra 
fantastiska naturmiljöer så att även kommande genera-
tioner ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i 
vardagen.

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar 
turister och besökare till hela kommunen.

Västsveriges bästa företagsklimat
Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är 
det självklara valet för företag som vill etablera sig i Väst-
sverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara 
anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, 
och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv 
utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Vi utvecklas hela livet
I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en 
kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig 
om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompe-
tens, god självkänsla och stark framtidstro. 

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som 
människor utvecklas både näringslivet och samhället i 
stort.

Aktiviteter som engagerar, 
 inspirerar och berikar livet
Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd 
och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och 
gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. 
Framåtanda, mångfald och öppenhet spirar i nätverk och 
föreningar.

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande 
saker att hända.

Den nytänkande  kvalitetskommunen
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytän-
kande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett innova-
tivt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är 
en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar 
och kan.

VISION VISION 
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Så styrs Kungsbacka

Principer
Kommunens styrning utgår ifrån grundprinciperna lång-
siktighet, helhet och förnyelse. Långsiktighet innebär att 
det vi skapar och levererar ska ha en lång hållbarhet för 
nuvarande och kommande generationer. Det säkerställs 
genom att agenda 2030 genomsyrar beslut och vår verk-
samhet. Genom omvärldsanalys och scenarier spanar vi 
på kommande behov, utmaningar och möjligheter. Helhet 
eller som vi ofta brukar säga, Ett Kungsbacka, betyder 
att vi gör det bästa vi kan tillsammans med alla som bor, 
verkar och vistas i kommunen med de gemensamma 
resurser vi har. När vi agerar som Ett Kungsbacka blir 
helheten större än delarna och vi möter utmaningar utan vi 
och dom. Vi har hela kommunen i fokus inte bara enskilda 
verksamheter. Det innebär inte att det kommer vara lika 
överallt men likvärdigt. Förnyelse handlar om att lösa 
uppdraget på ett innovativt sätt. Förmågan att ställa om, 
hitta nya lösningar och använda tekniska lösningar är helt 
avgörande för att nå målen om välfärd och god livsmiljö för 
invånarna såväl på kort som lång sikt. Det kan handla om 
nya tjänster eller nya sätt att erbjuda tjänster, förändrade 
förhållnings- och arbetssätt, hitta andra organisatoriska 
lösningar och samarbetsformer som effektiviserar hur vi 
löser uppdraget. 
 
Uppdraget 
Uppdraget för kommunal verksamhet består av tre delar: 
att verka för demokrati, samhällsutveckling och god kom-
munal service. 

Riktning
Riktningen för uppdraget kommer från kommunal och 
statlig styrning, från vision, mål och direktiv och hur 
resurstilldelningen ser ut:

Kommunal och statlig styrning
Politikerna i riksdag och regering styr oss genom att stifta 
lagar och förordningar – statlig styrning - exempelvis 
Socialtjänstlagen. Det kan också vara genom att ingå 
överenskommelser med EU, FN eller andra institutioner, 
såsom Agenda 2030. Politikerna styr oss också lokalt i 
Kungsbacka - kommunal styrning - genom att fatta beslut, 
fördela pengar och sätta mål för verksamheten. Den 
kommunala styrningen sker både från kommunfullmäk-
tige, från nämnderna och kommunstyrelsen. Kommunens 
politiker beslutar bland annat om styrande dokument. 
Dessa är underordnade visionen och kommunbudgeten och 
uttrycker fullmäktiges ambitioner inom ett antal sakområ-
den. Exempel på styrande dokument som riktar sig till fler 
än en nämnd är översiktsplan, klimatstrategi och närings-
livsstrategi. 

Vision 2030 
I visionen har politikerna beskrivit de olika delarna som 
ingår i den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Den 
handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov 
av arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser, 
om hur vi får företag att etablera sig i kommunen och hur 
Kungsbacka stad ska växa. 

Mål och direktiv
Med visionen som utgångspunkt beslutar kommunfull-
mäktige om långsiktiga kommunövergripande mål som 
gäller under mandatperioden. För varje mål finns några 
fokusområden där det behövs kraftsamling. Målen och 
fokusområdena omprövas vid nytt budgetår. Politikerna i 
kommunfullmäktige beslutar om direktiv som gäller under 
budgetåret. Direktiv gäller för särskilt, utpekat område 
där det krävs förändring. Varje nämnd ansvarar för att 
bidra till att de kommunövergripande målen nås. Efter-
som målen gäller hela mandatperioden kan omfattningen 
av nämndernas arbete med de olika målen variera mellan 
åren. Under kapitlet Mål och direktiv beskrivs hur målar-
betet samordnas. 

Ekonomistyrning och resurstilldelning
Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. 
Fullmäktige beslutar hur pengarna ska fördelas till olika 
nämnder exempelvis utifrån förväntad befolkningsutveck-
ling. Politikerna i nämnden styr hur pengarna fördelas 
inom nämnden. Se kapitlen om Ekonomistyrprinciper och 
God ekonomisk hushållning.  

Kultur
Arbetsplatskulturen, utvecklande ledarskap och medarbe-
tarskap samt tillitbaserad styrning och ledning ger vägled-
ning i det dagliga arbetets beslut och handlingar: 

Arbetsplatskultur
Medarbetarna har gemensamt formulerat en arbets-
platskultur med hörnstenarna – vi välkomnar, vi tänker 
nytt, vi samarbetar och vi levererar utifrån visionens: här 
jobbar människor som vill, vågar och kan. När vi agerar 

utifrån arbetsplatskulturen har vi kundens fokus, litar på 
varandra och drar åt samma åt. Det hjälper oss att uppnå 
hög kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Då får de 
som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, 
vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medska-
pande, vilket skapar trygghet för dem vi är till för. 

Tillitsbaserad styrning och ledning 
Vår styrning och ledning är tillitsfull för att vi ska kunna 
möta invånarnas behov på bästa sätt och skapa en bättre 
arbetsmiljö för våra medarbetare med ökad frihet och eget 
ansvar inom bestämda ramar. Styrningen bygger på ett 
förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänsteperso-
ner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, 
invånare, företag och organisationer. Vi litar på att alla gör 
sitt jobb och gör sitt bästa. Vi samarbetar och är ödmjuka 
för varandras arbetsområden och kompetens. 

Foto: Catharina Fyrberg

Styr- och ledningsmodellen är ett verktyg för att utveckla, följa upp och 
säkra kvaliteten i verksamheten i enlighet med de politiska besluten  
Tydlig riktning, kultur och struktur är viktiga delar i modellen 
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Utvecklande ledarskap och medarbetarskap
Ledare i Kungsbacka kommun förväntas agera föredöme, 
inspirera och motivera samt visa personlig omtanke, liksom 
ha mod och förmåga att driva utvecklings- och föränd-
ringsarbete var och en för sig och tillsammans. Genom ett 
utvecklande medarbetarskap nås ökad motivation, arbets-
glädje, engagemang, välmående och personlig utveckling. 

Struktur
Struktur och arbetssätt bidrar till utveckling och kvalitets-
säkring av verksamheterna och kan påverkas av oss själva. 

Innovation och utveckling
Genom utvecklingsinitiativ och ständiga förbättringar 
utvecklar vi verksamheten löpande för att fortsätta vara 
relevanta för de vi är till för. Förnyelse och innovations-
arbete handlar om att labba, testa och experimentera och 
på så sätt skapa nya lösningar och värden i nära samarbete 
med dem vi är till för. 

Kvalitetssäkring
Genom kvalitetssäkring av uppdraget säkerställer vi en 
godtagbar lägstanivå. Ett aktivt arbete med intern kon-
troll ökar förutsättningarna att målen nås och lagstiftning 
efterlevs.

Sammanhang
Vi verkar i ett större sammanhang och är beroende av vad 
som sker i omvärlden och av att involvera fler i vårt arbete.

Omvärldsanalys
Uppdraget påverkas hela tiden av händelser och föränd-
ringar i omvärlden samt av invånarnas förändrade behov. 
Att förstå och förhålla oss till hur trender och omvärlds-
faktorer påverkar Kungsbacka är därför avgörande för att vi 
ska kunna förbereda oss för framtiden. 

Medskapande
Vi hittar nya lösningar och hanterar utmaningar tillsam-
mans med dem vi är till för. Genom medskapande får vi ny 
kunskap genom att lära av och med olika aktörer. 

Planering och uppföljning
Kommunbudget och plan 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upp-
rätta en budget för nästa kalenderår med en plan för de 
två efterföljande åren. I Kungsbacka kallar vi detta för 
Kommunbudget och den beslutas av kommunfullmäktige 

i juni. Förslaget till kommunbudget och plan arbetas fram 
av kommunstyrelsens arbetsutskott varje år. Förvaltningar-
nas, nämndernas och kommunens samlade uppföljning och 
analys ligger tillsammans med visionen och omvärldsana-
lysen till grund för budgeten och planen. Senast i december 
ska nämnderna fastställa sina nämndbudgetar och beskriva 
hur de ska uppnå målen. Ledningsdialogen är en del i det 
kommungemensamma planeringsarbetet och en förutsätt-
ning för att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. 
Politiker och tjänstepersoner på ledningsnivå samlas 
exempelvis i samband med Budgetdagen som hålls i början 
av året och Framtidsdagen på hösten.

Förvaltningarnas arbete med 
kommungemensamma prioinitiativ
Förvaltningarna tar hand om de kommunövergripande 
målen och nämndmålen och skapar genomförandeplaner 
för sina verksamheter. Det finns också en kommunge-
mensam genomförandeplan med prioriterade initiativ som 
förvaltningarna tillsammans har identifierat och kraftsam-
lar kring, för att nå resultat inom komplexa områden. 

Uppföljning 
Uppföljningen är viktig för att utvärdera resultatet och 
för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen 
framåt. Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna 
och enheterna upp vad invånarna tycker om servicen och 
om målen förverkligats. Förutom den kvalitativa uppfölj-
ningen av verksamheten och hur omvärlden har påver-
kat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt genom 
indikatorer där jämförelse görs över tid. Varje förvaltnings 
uppföljning går vidare till nämnden, där politikerna analy-
serar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredo-
visning. Nämnderna följer även upp nyckeltalen de beslutat 
om för att analysera grunduppdraget. Kommunlednings-
kontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommu-
nens samlade resultat och sammanställer med nämndernas 
årsredovisning som grund kommunens gemensamma 
årsredovisning. Förutom den skriftliga uppföljningen i 
samband med delårs- och årsbokslut hålls dialoger, så 
kallade checkpoints på våren och hösten för att följa upp de 
prioriterade initiativen. 

SÅ STYRS KUNGSBACKA

Ekonomistyrprinciper

Generell princip  
Villkor för kommunens nämnder och styrelser är

• att kommunens mål, riktlinjer, principer, praxis, regle-
menten och policys med mera följs  

• att lagar, avtal och anvisningar följs  
• att beslut ryms inom tilldelad budget  
• att de kvantitativa och kvalitativa mått kommunfull-

mäktige angivit uppnås  
• att ha ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar för den 

verksamhet som bedrivs av externa utförare  
 
Principiella ställningstaganden och ärenden av större vikt 
ska alltid behandlas av kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige. Det kan gälla till exempel tillämpningsföre-
skrifter för taxor och avgifter. Regelsystemets bevarande 
och frihet kräver att nämnder och styrelser visar stor lojali-
tet mot Kungsbacka kommuns beslut och intentioner.   

Ekonomiskt ansvar  
Kommunfullmäktige tilldelar nämnder och styrelser en 
nettoram för driften. Inom ramen ska nämnderna ta ett 
självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna måste 
själva upprätta rutiner för budgetuppföljning och intern 
kontroll. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen 
utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. 
Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att 
ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser 
sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering 
ske till kommunstyrelsen. Nämnden är skyldig att göra 
uppföljning med så täta intervaller som krävs för att ha en 
god kontroll. Uppföljning och prognos lämnas till kom-
munfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april 
och 31 augusti. Årsbokslutet per 31 december redovisas till 
fullmäktige.  

Budgetansvar  
Budgeten ska indelas i nämndbudget och förvaltningsbud-
get. Nämndbudgeten ska innehålla en plan för nämndens 
verksamhet och ekonomi med inriktning för arbetet i 
förvaltningen. Den ska bland annat innehålla: 

• ramfördelning med nedbrytning av ekonomiska ramar 
• kommunövergripande mål och eventuella egna nämnd-

mål utifrån fokusområdena 
• kommunfullmäktiges direktiv till nämnden 
• eventuella egna direktiv till förvaltningen

Förvaltningsbudgeten är en planering inom förvaltningen 
för nästkommande år med genomförandeplan för verk-
samheten samt fördelning av de ekonomiska anslagen till 
budgetansvariga. Förvaltningschefen delegerar budgetans-
varet ut i verksamheten på lämplig nivå. Budgetansvaret 
innebär en skyldighet att planera och genomföra verksam-
heten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För 
att verksamheten ska kunna utföras så att resurstillgången 
ligger inom fastställd budget, krävs att budgetansvariga 
fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser, 
vidtar nödvändiga åtgärder för att den ekonomiska ramen 
ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad om 
enhetens ekonomiska läge. Budgetuppföljningen är en del 
av budgetansvaret. Med det delegerade budgetansvaret 
följer rätten att fatta inköpsbeslut enligt gällande regler. 

Intern kontroll  
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta 
att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett 
korrekt och säkert sätt. Arbetet med intern kontroll är en 
sammantagen process som kan beskrivas med fyra bygg-
stenar:

1. En robust organisation 
Omfattar organisationsstruktur, reglementen, rutiner, 
verksamhetssystem, kvalitetskontroller, avtal, informa-
tion, kommunikation, arbetsplatskultur etc. 

2. Riskanalyser som riktar arbetet 
Ett reflekterande och framåtsyftande förhållningssätt. 
Omvärldsanalys och faktainsamling inom och utom 
den egna organisationen.

3. Planerade åtgärder och kontroller 
Utgår från riskanalysen och prioriterar och planerar 
uppföljande kontroller. 

4. Uppföljning 
Den interna kontrollen behöver följas upp och analyse-
ras. Resultatet återkopplas till ansvarig nämnd. 

EKONOMISTYRPRINCIPER
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Nämndernas ansvar  
I Kungsbacka arbetar varje nämnd 
i en årlig process för internkontroll. 
Nämnderna har det yttersta ansva-
ret för den interna kontrollen inom 
sitt verksamhetsområde. De antar 
en plan baserad på riskanalys och 
planering, genomför granskningar 
i enlighet med planen och beslutar 
om åtgärder med anledning av 
resultaten. Årets arbete med intern-
kontroll sammanfattas i en rapport 
som efter nämndens beslut går till 
kommunstyrelsen och när det rör 
inköp till nämnden för Service. 

överskott till resultatfonden ska detta tydligt beskrivas och 
motiveras utifrån kriterierna 1–4 nedan beroende på orsak 
till avvikelsen. 

1. Planerad verksamhet har inte utförts. Överskottet ska 
normalt återredovisas. 

2. Verksamhet har överförts till annan nämnd eller 
styrelse. Normalt görs ramjustering av budgeten under 
verksamhetsåret. I undantagsfall kan överskott återre-
dovisas eller överföras till aktuell nämnd eller styrelse 
i samband med bokslutet. 

3. Egna effektiviseringar eller besparingar. Redovisning 
och jämförelse med budget ska göras för prestationer 
eller andra utvärderingskriterier som nämnden eller 
styrelsen använder. Överskottet förs till nämndens 
resultatfond. 

4. Pågående projekt. Projekten ska vara igångsatta men 
inte avslutade. Överskottet ombudgeteras till nya 
budgetåret. Även ett underskott av nämndens totala 
nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. 
Normalt tar nämnden med sig underskottet och täcker 
det inom sin resultatfond. 

Underskott 
Den totala resultatfonden för en nämnd kan vara negativ 
ett enstaka år men nämnden skall då återställa under-
skottet nästföljande budgetår. I särskilda fall kan längre 
tid beviljas för att återställa underskottet. Åtgärderna ska 
redovisas vid apriluppföljningen. 

EKONOMISTYRPRINCIPER

Resultatfondens storlek 
Fonden får högst uppgå till 10 procent av budgeterad brut-
toomslutning för bokslutsåret. Här kan fullmäktige besluta 
om större eller mindre fond om särskilda skäl föreligger. 

Uttag ur fonden 
Då fonden endast är en öronmärkning av eget kapital kan 
ingen budgetering av uttag ske på nämndnivå. Ett under-
skott/negativt resultat i nämndens bokslut ska i första hand 
täckas genom ianspråktagande av medel ur resultatfond. 
Anmälan om disponering av nämndens resultatfond kan 
göras av nämnden under året i samband med uppföljning-
arna per 30 april och 31 augusti. Nämndernas uttag ur 
fonden sker i samband med bokslutet i ärendet ombudget 
och resultatfonder, då en notering sker i det egna kapitalet. 
En redovisning av utfallet för de enheter som ingår i nämn-
dens resultatfonder görs till nämnden i bokslutet. Nämn-
den föreslår fullmäktige i det årliga ärendet ”ombudget 
och resultatfonder” om insättning eller uttag ur nämndens 
fond. Beslut om disponering fattas av kommunfullmäktige.

Användning 
Resultatfonden får användas för täckande av underskott i 
bokslutet. För övrigt får medlen användas för alla normala 
driftskostnader inom nämndens verksamhetsområde. Man 
kan inte använda medlen för kostnader som är nivåhöjande 
som innebär att man långsiktigt binder sig för sådant som 
inte ryms inom budget. 

Investeringar 
Nämnderna erhåller en budgetram för investeringarna 
uppdelad per investeringskategori. Nämnden beslutar i 
nämndbudgeten om de projekt som ingår i budgetramen. 
Avstämning av det ekonomiska utfallet jämfört med 
budget ska ske löpande under projektets genomförande. 
Om det vid den ekonomiska uppföljningen visar sig att 
projektet inte kan genomföras inom anvisad investe-
ringsram ska detta rapporteras till nämnden. Nämnden 
beslutar om investeringsbudgeten för projektet ska justeras 
inom nämndens totala investeringsram eller om investe-
ringsprojektet ska anpassas efter nya förutsättningar. En 
avvikelse på mindre än fem procent behöver inte rapporte-
ras såvida det inte motsvarar mer än fem miljoner kronor. 
Ett investeringsprojekt över fem miljoner slutredovisas till 
nämnden. Överskott eller underskott för pågående men 
inte avslutade investeringsprojekt överförs till nästa eller 
kommande budgetår till dess investeringen är genomförd 
och slutredovisats. Avslutade investeringsprojekt som går 
med över- eller underskott beslutas av nämnden och hante-

ras inom nämndens budgetram. Nämnden kan även under 
året besluta om en omdisponering mellan projekten inom 
budgetramen. För lokalinvesteringar är det nämnden för 
Service som rapporterar till kommunstyrelsen då nämnden 
utför lokalinvesteringarna på uppdrag av kommunstyrelsen 
som äger budgeten för lokalinvesteringarna. Investeringar 
delas in i fem olika kategorier:

• Lokalinvesteringar 
• Exploateringar 
• Löpande investeringar 
• Övriga investeringar 
• Reinvesteringar  

Lokalinvesteringar 
Avser ny- till och ombyggnation av lokaler. Det budge-
terade beloppet tillhör kommunstyrelsen som kan justera 
mellan olika lokalobjekt under året. Byggprojekt i lokal-
planen får startas upp om de understiger 15 miljoner i 
investeringsbelopp. För projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska igångsättning beslutas av kommunstyrelsen. De 
hyresobjekt som ingår i lokalplanen där  hyran motsvarar 
en investering av 15 miljoner eller mer ska även igångsätt-
ning beslutas av kommunstyrelsen. Kapitalkostnaderna 
betalar Service Fastigheter som tar ut detta i en hyra av 
hyresgästen. Nämnderna bekostar behovsanalyser inom 
sin driftsbudget. Förstudier i investeringsprojekt som inte 
resulterar i en investering bekostas av beställande nämnds 
driftsbudget. Verksamhetsanpassningar av lokaler betalas 
av hyresgästen. Nämnderna får inom sin ram betala 20 
procent av hyran som orsakas av den nya lokalen. Detta 
gäller alla lokaler. 

Exploateringsinvesteringar 
Inom ett exploateringsområde förekommer investeringar 
som förblir kommunala, exempelvis gator och vägar. För 
dessa erhålls kompensation för kapitalkostnader. 

Löpande investeringar 
Löpande investeringar är sådant som regelbundet återkom-
mer och som ligger på en någorlunda jämn nivå. Kapi-
talkostnader som är föranledda av dessa investeringar tar 
nämnden inom ram. Kapitalkostnaderna består av avskriv-
ningar och internränta. Avskrivningar kan disponeras för 
alternativa verksamhetskostnader om det finns utrymme i 
driftbudgeten och investeringsnivån över tid ligger på en 
lägre nivå än planen. Motsvarande omdisponering kan inte 
göras med internränta då detta endast är en intern post i 
budgeten som ska spegla kommunens upplåningskostnad. 
Löpande investeringar ombudgeteras normalt sett inte. 

EKONOMISTYRPRINCIPER

Kommunstyrelsens ansvar
Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrappor-
ter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens sam-
lade system för intern kontroll och i de fall förbättringar 
behövs, besluta om sådana. Den samlade utvärderingen ska 
rapporteras till kommunfullmäktige.

Resultatfond och ombudget
Resultatfonder innebär att nämnderna kan ta med sig 
överskott respektive underskott till kommande år. För de 
avgiftsfinansierade verksamheterna finns särskilda regler, 
se rubrik avgiftsfinansierad verksamhet.

Motivet för nämndernas resultatfonder är att
• Tydliggöra verksamhetsansvaret och möjliggöra en bra 

ekonomistyrning. 
• Möjliggöra bättre långsiktig planering över flera år i 

verksamheten, och få en tydlig ordning för att hantera 
över- och underskott.

• Skapa större handlingsfrihet på nämndnivå genom att 
göra det möjligt att arbeta med resultatfonden som en 
buffert. 

• Eliminera kalenderårsproblematiken, exempelvis und-
vika köp för att hålla sin budget i slutet av året. 

Nämndens totala resultatfond får inte vara negativ. Beslut 
om resultatfondernas avsättningar fattas av fullmäktige 
i samband med bokslutet och specifikt i ärendet ombud-
getering och resultatfonder. Under året kan ramjustering 
av resultatfonden göras i de fall då verksamheten övergår 
till annan nämnd. I de fall nämnden önskar föra med ett 

Foto: Ciprian Gorga
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Övriga investeringar 
Nämnderna erhåller en budgetram för övriga investeringar. 
Nämnden beslutar i nämndbudgeten om de projekt som 
ingår i budgetramen. Nämnden blir kompenserad för de 
kapitalkostnader som dessa föranleder. 

Reinvesteringar
Nämnderna erhåller en budgetram för reinvesteringar. 
Nämnden beslutar i nämndbudgeten om de projekt som 
ingår i budgetramen. Nämnden blir kompenserad för de 
kapitalkostnader som dessa föranleder. 

Konstgestaltning i lokaler 
I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggnadernas byggutgift till konst-
gestaltning. Med byggutgift avses den del av projektkost-
naden som omfattar uppförande av en byggnad exklusive 
markförvärv, projektering, markarbeten, installationer och 
byggherrekostnader. Nämnden för Kultur & Fritid ansva-
rar för beslut om och inköp av konstgestaltning. Budgeten 
som avsätts kan fördelas olika mellan de lokaler som byggs. 
Det innebär att det inte alltid blir 1 procent i konstgestalt-
ning per lokal utan det kan variera mellan olika lokaler.
Vid investeringar i infrastruktur såsom gator och vägar 

samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fast-
ighetsägare får ställning tas till konstgestaltning i varje 
enskilt projekt. 

Internränta 
Nivån på den interna räntan följer SKR:s rekommendatio-
ner med ett års förskjutning om inte annat anges. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Avgiftsfinansierad verksamhet är Vatten & Avloppsverk-
samheten, Renhållning och Kungsbacka Bredbandsnät. 
Dessa enheter erhåller inga skattemedel utan driver sin 
verksamhet på avgifter som tas ut. Därmed för man även 
med sig de resultat som uppkommer i en särskild fond som 
innebär en skuld eller fordran till de som betalt avgifterna. 
I de fall avgiftsuttaget skulle vara för lågt ett enskilt år och 
underskottet inte kan mötas av upparbetad fond belastar 
underskottet kommunens resultat. Samtidigt ställs krav på 
att komma i balans under en treårsperiod antingen genom 
höjda avgifter eller sänkta kostnader. Fullmäktige faststäl-
ler taxorna och nämnden för Teknik skall utifrån taxan 
besluta om budget för verksamhetsåret. 

Investeringar 
De affärsdrivande enheterna lånar pengar av kommunen 
för sina investeringar och en utlåningsram fastställs för 
dessa enheter. Nivån på den interna räntan följer SKR:s 
rekommendationer. 

Investeringsfond inom Vatten och Avlopp
Enligt lag om allmänna vattentjänster §30 får medel avsät-
tas till fond för framtida nyinvesteringar under förutsätt-
ning att ett antal kriterier uppfylls. Nämnden för Teknik 
har beslutat om att upprätta en fond för Hammargårds 
reningsverk. Nämnden beslutar om fondering i samband 
med årsbokslutet respektive år. Investeringsfonden redo-
visas som en långfristig skuld och löses upp i samma takt 
som avskrivningen på den tillgång den avser att finansiera.   

Foto: Marie Cullberg, 
Kungsbacka kommun

EKONOMISTYRPRINCIPER

Mål och direktiv
Kommunövergripande mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har 
kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill 
se kommunens långsiktiga utveckling. Med visionen som 
bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års 
uppföljning beslutar fullmäktige om kommunövergripande 
mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt 
i utvecklingsområdena som visionen lyfter fram, samt de 
utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt 
riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och 
beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Genom indi-
katorer följer vi upp att våra ansträngningar leder till det 
resultat som vi önskar. Måluppfyllelse baseras dels på den 
kvantitativa mätningen genom indikatorerna, dels på en 
kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i 
samband med delårsrapportering och årsredovisning. 

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I

Fokusområden 
●  I Kungsbacka finns attraktiva bostäder för olika behov, generationer och livsstilar  
● Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer 
● I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten 
●  I Kungsbacka är vi trygga och får en god vård och omsorg 

när vi behöver stöd för att få livet att fungera 

Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 2023

Antal påbörjade bostäder 501 234 216 Öka

Antal färdigställda bostäder 418 248 430 Öka

Bäst att Leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveri-
ges kommuner (tidningen Fokus)

15 5 3 < 20

Anmälda brott mot brottsbalken per invånare, antal/100 
000 invånare (BRÅ)

4 338 5 075 5 321 Minska

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn 
(Kolada)

89 % 88 % * Öka

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhets-
syn (Kolada)

83 % 81 % * Öka

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – 
helhetssyn (Kolada)

96 % 76 % * Öka

*Ännu ej publicerad 

MÅL OCH DIREKTIV

Samordning 
Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett sär-
skilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder, med undan-
tag för valnämnden, överförmyndare i samverkan och 
revisionen, arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. 
Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar 
fram underlag för utveckling och förbättring av målen. 
Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa 
vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att 
följa upp arbetet och göra en samlad analys. Nämndernas 
förvaltningar ansvarar för att upprätta en genomförande-
plan med aktiviteter som beskriver hur förvaltningarna ska 
arbetar för att bidra till att målen nås. Förvaltningarna ska 
följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden i 
samband med delårs- och årsbokslut.

14   Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025 Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025      15



MÅL OCH DIREKTIV

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ

Fokusområden 
●  Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi 
●  Kungsbacka ska verka för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle 

som också skyddar och främjar biologisk mångfald  
●  Kungsbacka ska verka för ett socialt hållbart samhälle 
●  Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt  

Indikatorer 2019 2020 2021 Målsättning 
2023

Energiförbrukning i kommuns lokaler per kvadratmeter * * * Minska

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv (Kolada) 2,71 ** ** Minska

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området 
(Kolada)

15,9 % 17,6 % * Öka

Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv (Kolada) 7 7 * Oförändrad

Matens klimatpåverkan från de offentliga måltiderna ska minska 
räknat i kg CO2-ekv/kg livsmedel  Målsättningen är 1,0 år 2030 

1,99 1,93 1,82 Minska

Antal kemiska produkter med utfasningsämnen, inklusive 
hormonstörande ämnen på SIN-listan ska minska i kommunens 
verksamheter  2021 var antalet 124 (KEMgroup PRO)

** 251 124 Minska

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

** 100 * Minska

Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 % per hel-
tidsanställd  Startvärde 100, målvärde 2030 är 60  

** 100 * Minska

Ekologisk status i Kungsbackafjorden (VISS) ** ** ** Öka

Skyddad natur totalt, andel (Kolada) 7,4 % 7,4 % *

Vattendrag med god ekologisk status, andel (Kolada) 22,2 22,2 18,5 Öka

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8, samt årskurs 1 gymnasiet – Flickor 
(Elevhälsan i Kungsbackas hälsosamtal med elever)

åk 4: 89%

åk 8: 73%

Gymnasiet 
åk 1: 58%

åk 4: 85%
 

åk 8: 70%
 

Gymnasiet 
åk 1:  70%

åk 4: 88%

åk 8: 77%

Gymnasiet 
åk 1: 68%

Öka

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8, samt årskurs 1 gymnasiet – Pojkar 
(Elevhälsan i Kungsbackas hälsosamtal med elever)

åk 4: 91%

åk 8: 88%

Gymnasiet 
åk 1: 61%

åk 4: 88%
 

åk 8: 84%
 

Gymnasiet 
åk 1:  80%

åk 4: 93%

åk 8: 92%

Gymnasiet 
åk 1: 88%

Öka

*Ännu ej publicerad 
** Ingen uppgift

MÅL OCH DIREKTIV

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET I VÄSTSVERIGE

Fokusområden 
● Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor 
●  I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer  

och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning 

Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 2023

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

62 66 66 Öka

Svenskt näringslivs attitydundersökning av kommuners 
företagsklimat  Medelvärde utifrån skala 1–6, där företag 
bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun 

3,4 3,3 3,5 Öka

Sysselsatt dagbefolkning, antal 27 610 27 384 * Öka

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom Göteborgs-
regionen

5,0 % 5,1 % * Öka

Företagsamhet, andel av invånare 16–74 år 18,0 % 18,0 % 18,0 % Öka

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

12,2 13,1 * Öka

*Ännu ej publicerad 

Foto: Amanda Liljevall
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I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET

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

Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 2023

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

238 246 239 Öka

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasiets avgångse-
levers betygspoäng som kan vara max 20  (Kolada)

13,8 14,0 14,2 Öka

Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, 
index med skala 0–10 enligt Skolinspektionens skolen-
kät 

7,3 * 7,8 Öka

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

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

Andel vuxna personer som inte återkommer till 
försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjnings-
stöd  (Kolada)

78 % 82 % 67 % Öka

*Enkäten genomförs vartannat år 

MÅL OCH DIREKTIV

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD

Fokusområden 
●  I Kungsbacka är invånare, kunder, företag och föreningar med-

skapande i att utforma det goda livet 
●  Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda 

och korrekt bemötta i kontakt med kommunen  
● Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt 
●  Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga 

och medskapande medarbetare och ledare 

Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 2023

Andel innovationsprojekt som drivits under året * * * Öka

Andel av bruttokostnaden som avsätts för verksamhets-
utveckling och innovation

* * * Öka

Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medar-
betarnas samlade uppfattning om områdena motivation, 
ledarskap och styrning, skala 1–100 enligt Medarbetaren-
käten

** 78 78 Öka

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

91 91 103 Öka

* Ny indikator från 2023
** Mätning gjordes inte, eftersom uppföljningen tidigare gjordes vartannat år 

MÅL OCH DIREKTIV

DIREKTIV - INNOVATION OCH OMSTÄLLNING TILL NYA ARBETSSÄTT

Kungsbacka kommun står inför stora utmaningar kom-
mande decennier. Bland annat handlar det om hur 
välfärden ska bevaras trots kostnadsökningar och kompe-
tensbrist, men också om klimatanpassning och omställning 
av energi- och transportsystem. Innovationskraften och 
förmågan att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för 
möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar, för att 
fortsatt vara relevant och möta förväntningar från invånare 
och företagare. För att bygga förmåga till innovationsar-
bete och digital transformation krävs nya kompetenser och 
arbetssätt, men också en kultur som tillåter experimen-
terande och risktagande. Vi behöver utmana nuvarande 
arbetssätt och testa saker som vi aldrig testat förut, fast vi 
kommer misslyckas många gånger innan vi träffar rätt.
Nämnderna och kommunstyrelsen får i uppdrag att öka 
tempot i att bygga kultur och förmåga och skapa tekniska 
förutsättningar för verksamhetsutveckling genom digitali-
sering genom: 

• Kompetensutveckling och förstärkning med nya kom-
petenser

• Utveckling och spridning av nya arbetssätt
• Bygga en kultur som inspirerar och tillåter experimen-

terande och testande, utforskande och medskapande
• Möjlighet att genomföra fler utvecklingsinitiativ
• Skapa ändamålsenliga tekniska förutsättningar

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram fördelnings-
modell för särskilt avsatta medel 2023 - 2027 som ska möj-
liggöra den kommungemensamma satsningen på innova-
tion. Pengarna får inte gå till utveckling och förstärkning 
av ordinarie drift utan ska öronmärkas för innovationsar-
bete som bidrar till framtidens välfärd. 

18   Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025 Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025      19



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning
Grunden för god ekonomisk hushållning och hållbar 
utveckling liknar varandra – bägge bygger på långsiktigt 
tänkande och att varje generation står för de kostnader 
de ger upphov till. 

Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Kungsbacka 
kommuns långsiktiga planering. Ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt bero-
ende av varandra. God ekonomisk hushållning handlar 
om att styra ekonomin i både ett kortare och ett längre 
tidsperspektiv. De ekonomiska medlen är en restriktion 
för omfattningen av kommunens verksamhet. 

Vi har valt att se på god ekonomisk hushållning utifrån 
tre områden, som på olika sätt involverar hållbarhetsper-
spektiven:

•  Ekonomi – hur den finansiella utvecklingen ser ut 
över tid

•  Politisk inriktning – hur väl de kommunövergri-
pande målen uppfylls

•  Samhälle – Hållbar utveckling och vad kommunens 
arbete med de globala hållbarhetsmålen ger för resul-
tat över tid

Bedömning av god ekonomisk hushållning 
Varje del Ekonomi, Politisk inriktning och Samhälle väger 
lika mycket vid utvärderingen. Först görs en bedömning 
av respektive område. Resultatet är godtagbart när minst 
hälften av definierade mått/mål är uppfyllda. Därefter 
görs en samlad utvärdering av de tre områdena. Om 
minst två områden är på godtagbar nivå har kommunen 
god ekonomisk hushållning.  
 

Samhälle Politisk 
 inriktning

God
ekonomisk
hushållning

Ekonomi

Ekonomi

Mått/mål Krav

Finansiering av 
investeringar

Att kassaflödet (årets resultat och 
avskrivningar) ska vara så pass stort 
att årets investeringar och planerade 
investeringar finansieras med egna medel 
till 70 procent över en femårsperiod  
Nyckeltalet för pågående budgetår (2022) 
beräknas på ett genomsnitt för tre år (2020–
2022) med innevarande budgetår (2022) som 
sista året i treårsperioden  Nyckeltalet för 
planerade investeringar beräknas utifrån 
ett genomsnitt över en femårsperiod med 
senast fastställda bokslutsåret (2021) 
som första året under femårsperioden 
(budgetåren 2022–2025) 

Soliditet Att bokslutsårets soliditet i koncernen 
och kommunen ska vara lika eller högre 
än den genomsnittliga soliditeten för 
treårsperioden, (2020–2022) 

Politisk inriktning 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Samhälle

 
Samhällsperspektivet handlar om hur vi lokalt uppfyller de 
globala hållbarhetsmålen och bidrar till samhället i stort.
 

Mått/mål Krav

Nyckeltalen som Rådet för 
Kommunal Analys (RKA) 
föreslagit som stöd för 
kommunernas genomför-
ande av Agenda 2030 

Att vi är bland de 25 procent bästa i Sve-
rige, alternativt kan uppvisa en trend som 
ligger i linje med eller över alla kommuners 
ovägda medel under senaste fyraårsperi-
oden  Om mätvärde saknas görs bedöm-
ningen på senaste år som mätningen 
gjordes  

Foto: Amanda Liljevall, 
Kungsbacka kommun

 
Politisk inriktning handlar om hur de kommunövergri-
pande målen uppfylls samt hur ägardirektiven efterlevs.

Mått/mål Krav

Kommunöver-
gripande mål

Att måluppfyllelsen är oförändrad eller för-
bättras under mandatperioden  

Ägardirektiv Att ägardirektiven årligen uppfylls 
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OMVÄRLDSANALYS

Omvärld i förändring

Världen förändras fortare än någonsin. På global nivå 
håller klimatet på att förändras dramatiskt och trycket på 
omställningar i hållbar riktning ökar. Andelen äldre i Sve-
rige och Kungsbacka växer, vilket kommer att öka trycket 
på våra verksamheter.  Världen över försvagas demokratin 
och nationellt ökar många klyftor mellan invånarna. Digi-
taliseringen, som förändrar hela samhället, accelererade 
ytterligare under coronapandemin.

Pandemin visade att vi behöver vara ständigt beredda på 
att plötsligt ställa om utifrån nya förutsättningar. Efter 
en djup nedgång har den svenska ekonomin återhämtat 
sig snabbare än väntat, även om de långsiktiga effekterna 
av vård- och utbildningsskuld är svåra att överblicka. 
Men knappt har pandemin hunnit lägga sig innan en helt 
annan internationell kris har börjat få stor påverkan på det 
svenska samhället.

Kriget i Ukraina 
Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 har 
förändrat både Sveriges säkerhetspolitiska läge och många 
svenskars världsbild. Kriget ledde fort till höjd beredskap, 
mer fokus på säkerhetsfrågor, och prisökningar på varor 
som livsmedel och drivmedel. 

Den globala livsmedelsproduktionen är till stor del bero-
ende av det ukrainska jordbruket. FN varnar nu för mat-
brist som kan påverka många miljoner människor. Redan 
innan kriget hade Sveriges låga grad av självförsörjning 
vad gäller livsmedel börjat diskuteras allt mer. Att priserna 
ökar kommer att få många följdeffekter. Den högre infla-
tionen kommer troligtvis göra att styrräntorna höjs, vilket 
påverkar alla med bolån.

Omedelbart efter krigets start ökade många europeiska 
länder sina försvarsbudgetar kraftigt. Detta kan bli på 
bekostnad av satsningar på mer långsiktiga utmaningar på 
sådant som hälsa och miljö. Samtidigt skapar kriget inci-
tament för bättre energikällor för att minska beroendet av 
olja och gas. Ryssland är en av världens största oljeexpor-

törer, så brist på bränsle är i princip oundvikligt. Kanske 
kan det tragiska kriget bidra till en samhällsomställning i 
hållbar riktning. 

På nationell nivå diskuteras ett svenskt medlemskap i 
NATO. Sveriges beslut att stänga luftrum och skicka 
vapen till Ukraina har redan visat prov på avsteg från den 
neutralitetspolitik som har präglat vårt land under många 
decennier. Kortsiktigt har vi sett en ovanligt hög grad av 
politisk enighet och många markeringar av avståndsta-
gande från Ryssland och rysk kultur.

Under våren har Kungsbacka kommun utsatts för allt fler 
cyberattacker, särskilt försök till nätfiske. Detta antas vara 
direkt kopplat till det säkerhetspolitiska läget. 

Många människor flyr nu från kriget. I skrivande stund 
har tiotusentals ukrainare sökt skydd i Sverige och fler är 
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att vänta. Kungsbacka kommun har redan tagit emot ett 
antal flyktingar, huvudsakligen kvinnor och barn. Det är 
människor som snabbt behöver hjälp med allt från boende 
till bibliotekstjänster och fritidsaktiviteter, ofta med tolk-
stöd. Kommunens behov av att samarbeta med invånare, 
föreningar och organisationer i civilsamhället har vuxit 
ytterligare. 

Vilka de långsiktiga effekterna av kriget blir är osäkert. 
Det beror till stor del på hur långvarigt och omfattande 
kriget blir. Under alla omständigheter lär världsekonomin 
påverkas. Om kriget skulle påverka handeln med Kina lär 
den ekonomiska effekten bli avsevärt större än idag. Vi kan 
vänta oss tätare band mellan Europas länder när EU ställer 
om för att göra sig oberoende av Ryssland. Den ökade 
medvetenheten om krig och konflikter i vår närhet riskerar 
att öka oron i samhället och kan i förlängningen leda till 
ökad psykisk ohälsa. 

Klimatförändringar
FN:s klimatpanel IPCC har fastslagit att klimatet föränd-
ras med en hastighet som saknar motstycke i historien. 
Inom forskarvärlden är en överväldigande majoritet enig 
om att detta beror på människans utsläpp av växthusga-
ser. Enligt IPCC är det fortfarande möjligt att vända den 
negativa utvecklingen, men det förutsätter en snabb och 
kraftig minskning av utsläppen. 

Vår klimatpåverkan är ett skäl till att extrema väderhän-

delser nu blir allt vanligare. Förra året såg vi en chock-
erande utveckling med dussintals stora skogsbränder i 
USA, regnkaos i Kina och översvämningar i Tyskland och 
Belgien med hundratals döda. Sverige har inte alls drabbats 
i samma grad, men även här har stora ekonomiska värden 
gått förlorade och samhällsviktig verksamhet påverkats. 
Kungsbacka såg under året flera kraftiga lokala skyfall, 
men effekten var lyckligtvis begränsad. Vårt kustnära 
läge gör att kommunen särskilt kan drabbas vid framtida 
extremväder.

Att världen och Sverige redan drabbas av många extrema 
väderhändelser är oroande, eftersom den globala tempe-
raturökning som redan har skett är blygsam jämfört med 
vad som förväntas i framtiden. För Kungsbackas del är en 
utmaning att öka omställningstakten samtidigt som vi blir 
fler invånare. Långsiktigt kan klimatrelaterade insatser få 
stor påverkan på vår ekonomi. Enligt en undersökning från 
IVL Svenska Miljöinstitutet i juni 2021 är Kungsbacka den 
av Hallands kommuner som är bäst på att förebygga nega-
tiva effekter av klimatförändringar, men nationellt landar 
vi bara på plats 48. 

Extremvädret tycks ha gjort klimathotet mer påtagligt för 
svenskarna. Enligt Novus årliga klimat- och energirapport 
anser nu 90 procent att människan helt eller delvis är orsak 
till klimatförändringen. Över 60 procent tycker också att 
det är viktigt att minska sitt eget klimatavtryck. Samhäl-
lets växande intresse för hållbarhet och klimatfrågor sätter 

   
Foto: Amanda Liljevall, 
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ökade förväntningar på Kungsbackas verksamheter att 
utvecklas framöver, med effektivt resursutnyttjande och 
bättre kretsloppstänkande. 

När Kungsbacka växer ökar behovet av bostäder, med 
tillhörande infrastruktur och service. Hållbarhetsperspek-
tiv behöver vara integrerat i samhällsplaneringen när den 
fysiska infrastrukturen byggs ut. Det krävs bostadsnära 
grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden. 
Det behöver vara lätt att transportera sig, samtidigt som 
resvanorna behöver skifta i kollektiv och mer miljövänlig 
riktning. I framtiden ökar behovet av cykelbanor som 
knyter ihop kommunens olika delar. 

Regeringens beslut om en strategi för cirkulär ekonomi har 
konkretiserats i en handlingsplan som berör kommunerna. 
Inom avfallsområdet ska materialströmmarna minska. 
Kommunerna har i en utredning föreslagits att få ansvar 
för insamling och återvinning av gamla dagstidningar, 
reklamblad och andra trycksaker. Skärpta målsättningar 
för en förflyttning uppåt i avfallstrappan – med mindre 
deponi och mer återanvändning och förebyggande av avfall 
– kommer att påverka alla invånare och alla verksamheter 
som genererar avfall. 

Omställningen till förnybar energi kräver att fastigheter 
och verksamheter nyttjar tillgänglig energi smart. Utveck-
lingsområdena smarta fastigheter och starta städer, fast-
ighetsförvaltning i kombination med Internet of Things, 
väntas underlätta en framtida energieffektivisering. Det är 
nödvändigt både för ett bättre resursutnyttjande och för att 
underlätta en övergång till eldrivna transporter. Sverige har 
målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Demografiska förändringar
En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. 
Det beror på ökad livslängd och lägre födelsetal. Halland 
har redan Sveriges högsta medellivslängd och Kungsbacka 
ligger högst i regionen. Det är framför allt män som har 
ökat sin livslängd de senaste 15 åren. Tillsammans med de 
stora årskullarna födda under 1940-talet gör det att Kungs-
backas befolkning kommer att bli allt äldre i framtiden. 
Åldersgruppen över 80 år beräknas öka med 64 procent 
fram till 2030. 

De demografiska förändringarna leder till att kostnader för 
omsorg kommer att öka medan skatteintäkterna minskar. 
Ökat behov av hemtjänst och nya boenden för vård och 
omsorg måste på något vis finansieras. Sett till befolkning-

ens åldersstruktur har Sverige ett bättre läge att möta tren-
den än de flesta länder och vår kommuns läge är bättre än 
de allra flestas. Men även för Kungsbackas del kommer det 
att påverka på sikt. En växande grupp äldre med bibehållen 
hälsa skapar också möjligheter att ta vara på förmågor och 
kompetenser som finns i gruppen och göra dem mer aktiva 
i samhällsutvecklingen. 

Även antalet yngre beräknas fortsätta öka i Kungsbacka 
kommun. Åldersgruppen 0–19 år ökar med cirka 11 
procent det närmaste decenniet. Att de yngre och äldre 
åldersgrupperna växer innebär utmaningar i att rekrytera 
personal inom både äldreomsorg och utbildningssektor. 
Även om kommunen skulle ha ekonomiska resurser att 
anställa fler lär det bli svårt att rekrytera framtida medar-
betare. Redan idag upplever flera kommunala verksamheter 
att det blivit svårare. En ny socialtjänstlag och förslaget om 
att göra undersköterska till skyddad yrkestitel kan påverka 
ytterligare. Såväl vård och omsorg som grund- och gymna-
sieskolor riskerar stor personalbrist när konkurrensen om 
utbildad personal hårdnar. Även vissa andra yrkesgrupper, 
till exempelvis specialister inom IT och upphandling, har 
identifierats som svårrekryterade. 

Detta medför krav på att behålla och utveckla medarbe-
tare, att nyttja digitaliseringen och tekniska innovationer, 
men även nytänkande vad gäller utformningen av framti-
dens offentliga tjänster. Generationsskiften för med sig nya 
värderingar, vilket också kräver att framtidens ledarskap 
anpassas till nya förväntningar. 

För vissa tjänster har digitaliseringen sedan länge gjort det 
möjligt att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån, men det 
dröjde till pandemin innan möjligheten togs tillvara i stor 
skala. De som har jobbat på distans är generellt positivt 
inställda. Enkätundersökningar i Kungsbacka kommun 
visade att distansarbetet ledde både till ökad effektivitet 
och bättre balans mellan arbete och privatliv, men också 
till minskad sammanhållning. Att kunna erbjuda medar-
betare möjlighet att i större utsträckning arbeta platsobe-
roende kommer sannolikt att utgöra en konkurrensfaktor i 
framtiden.

Förändrade värderingar 
Många undersökningar visar att demokratin i världen 
försvagas. Enligt EIU:s demokratiindex blev 2021 ännu 
ett bottenår, där det globala snittbetyget sjönk till den 
lägsta nivå som har uppmätts. Delvis kan det förklaras av 
de begränsningar av medborgerliga friheter som infördes 
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på grund av coronapandemin, ofta betydligt hårdare än i 
Sverige. Men trenden med försvagad demokrati föregick 
pandemin. Fria val, opartiskt rättsväsende och pressfrihet 
står under hot i allt fler länder. Bara 6,4 procent av världens 
befolkning bor nu i vad indexet betraktas som fullvärdiga 
demokratier, medan över en tredjedel lever under auktori-
tära regimer.

Sverige har historiskt sett haft en mycket stark demokrati 
(vi ligger nu på fjärde plats i världen, efter Norge, Nya 
Zeeland och Finland) och ett starkt folkligt förtroende 
för både demokrati och offentlig service. Även Sveriges 
trend är vikande, från ett betyg på 9,88 av 10 för femton år 
sedan till 9,26 i senaste bedömningen. Men valdeltagandet 
har ökat, både nationellt och i vår kommun. I Kungsbacka 
röstade nära 92 procent i det senaste riksdagsvalet (för 
Sverige är siffran 87 procent). Dock finns det stora skillna-
der mellan olika områden i kommunen och efter bakgrund. 
Allra störst är skillnaden mellan inrikes och utrikes födda. 
Försöken att utöva påverkan på val och andra demokratiska 
processer ökar också. 

Världen över syns en trend med ökad polarisering. Invånare 
i städer och på landsbygden står till exempel allt längre 
ifrån varandra i fråga om värderingar. Extrema politiska 
krafter växer på många håll. Det finns ett utbrett missnöje 
med samhällets riktning, trots att en klar majoritet under 
många år har fått det allt bättre materiellt sett. Det kan 
ha att göra med att gapet mellan de med minst och störst 
inkomst och förmögenhet också har ökat kraftigt. En allt 
värre bostadssegregation har befäst skillnaderna i lev-
nadsvillkor. Coronapandemin ser ut att förstärka den här 
utvecklingen ytterligare, då värdet på hus och bostadsrätter 
har fortsatt att öka kraftigt. 

På nationell nivå ökar segregationen i skolan, delvis på 
grund av bostadssegregationen. Elever med olika socioeko-
nomisk bakgrund tenderar i allt större utsträckning att gå 
i olika skolor. I Kungsbacka är de genomsnittliga skol-
resultaten bättre än någonsin, men här syns också ökade 
svårigheter för de svagaste eleverna. De elever som inte kan 
fortsätta studera i gymnasieskolan riskerar att få svårt att 
komma in i arbetslivet, med andra svårigheter som följd.

Sverige ligger fortfarande bland de högsta i världen vad 
gäller mellanmänsklig tillit. Omkring 70–80 procent av 
svenskarna uppger att de litar på andra människor, avsevärt 
högre än i många andra europeiska länder. Länge var 
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graden av tillit oförändrad trots de ökande ekonomiska 
skillnaderna mellan människor. På senare år har dock 
tilliten sjunkit i åldrarna 16–44 år, med stora skillnader 
beroende på utbildning, inkomst mm. Om den mellan-
mänskliga tilliten minskar ökar betydelsen av att sam-
hällets institutioner lever upp till invånarnas förväntan. 
Det ställer extra höga krav på hur ledare i offentlig sektor 
agerar för att stärka tilliten till samhället. I Kungsbacka 
visar förtroendet för politiker och högre tjänstemän på en 
vikande trend. 

Enligt Transparency International är Sverige ett av de 
länder som har minst korruption (är 2020 låg vi på delad 
tredjeplats bland 180 undersökta länder). Samtidigt varnar 
SKR för att välfärdsbrottslighet slukar alltmer resurser. 
Välfärdsbrottsligheten finansierar annan brottslighet och 
riskerar att undergräva förtroendet för välfärdssamhället 
och våra institutioner. 

SCB:s medborgarundersökning visar att den upplevda 
tryggheten sjunker. Det gäller både Sverige och Kungs-
backa, även om vi fortfarande ligger över medelvärdet. 
Det finns en ökad oro för brottslighet i samhället. Totalt 
sett har landets brottslighet minskat i många år, men vissa 
typer av allvarliga brott har ökat. Framför allt handlar det 
om ökad gängkriminalitet, med skjutningar i tätbebyggda 
områden. Kungsbackas grad av brottslighet är genomgå-
ende lägre än i närliggande kommuner.
Upplevd otrygghet och eskalerande klyftor riskerar att 
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ytterligare skynda på utvecklingen mot minskat förtro-
ende för samhället hos vissa grupper. Invånarna får skilda 
världsbilder både utifrån faktiska skillnader i förutsättning 
och utifrån vilka informationskanaler de följer. Vi är alla 
omgivna av ständigt ökande mängder av fakta och åsikter, 
en utveckling som aldrig har gått snabbare. Informationsö-
verflödet skulle i sig göra det svårt för en kommun att nå ut 
till sina invånare. Läget försvåras ytterligare av att bevisat 
felaktig information når allt större spridning. Tron på kon-
spirationsteorier har exploderat, både i världen och Sverige. 
När detta skrivs sprids propaganda och desinformation om 
kriget i Ukraina i massiv omfattning på internet. Falska 
bilder och påståenden florerar i till exempel svenska Face-
book-grupper för vaccinmotståndare.

Samtidigt som den traditionella demokratin är utsatt för 
hot ställer allt fler människor krav på inflytande i sakfrågor. 
I Kungsbacka ser vi till exempel ett ökat intresse från invå-
narna vad gäller att delta i utformningen av sin närmiljö. 
Framtidens äldre kommer att ha större krav på delaktighet 
i sin vård och omsorg.

Förändrad teknik 
IT genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden 
väntas utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och Inter-
net of Things (IoT) att leda till ännu större förändringar. 
Invånarnas ständigt ökande användning av digitala tjänster 
ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla, snabba 
och individanpassade lösningar. 

EU-kommissionen har presenterat en strategi och vision 
för digital omställning av ekonomi och samhälle fram 
till 2030. Den kommer att ge upphov till många initiativ, 
däribland en ny förordning om dataförvaltning i Europa 
och en AI-strategi. När det gäller digitalisering av offentlig 
service fastslås att alla viktiga offentliga tjänster bör vara 
tillgängliga online senast 2030. 

Inom många kommunala verksamhetsområden kan tek-
nikutvecklingen skapa möjligheter till effektiviseringar. 
Förhoppningen är att digitaliseringen ska hjälpa till att 
lindra den resursbrist som kommer att råda inom olika 
yrkesgrupper. Digitala medarbetare kan avlasta så att 
personalen kan fokusera på situationer där de skapar mer-
värde. Inom såväl vård som skola kan tillgängligheten öka. 

Tekniken möjliggör även högre kvalitet och större anpass-
ning för olika behov. I framtidens skola skulle fysiska 
miljöer och undervisning kunna utformas på bättre grund 
utifrån data som samlas in via sensorer i klassrummen. 
Och troligen kommer hemmet i mycket större utsträckning 
vara den plats där framtidens socialtjänst och hälso- och 
sjukvård bedrivs. 

En direkt effekt av pandemin blev en snabb digital 
omställning, en utveckling som annars hade tagit flera år. 
Skolan bytte till exempel mycket snabbt till undervisning 
och kommunikation på distans. Inom flera samhällsfunk-
tioner sker arbetet nu huvudsakligen på distans genom ett 
digitalt arbetssätt. Vissa omställningar är tillfälliga, men 
många kan antas vara permanenta. Jämfört med många 
andra kommuner har Kungsbacka kommit långt vad 
gäller digitaliseringen, men det ständigt ökande behovet 
av IT-system medför höga kostnader. På kort sikt är det 
inte troligt att teknikutvecklingen innebär ekonomiska 
besparingar, utan tvärtom att utgifterna fortsätter öka. För 
att inte vissa verksamheter ska riskera kraftigt försämrad 
kvalitet lär behovet av förvaltningsövergripande samverkan 
öka än mer.

Digitala lösningar ökar risken för hot mot den digitala 
infrastrukturen. Säpo har varnat för att cyberspionage 
från främmande makt, som pågår kontinuerligt i Sverige, 
utgör ett hot mot vårt välstånd och vår demokrati. Tek-
nikutvecklingen är ett av många områden som riskerar att 
skadas av kriget i Ukraina. Världen befinner sig mitt i en 
teknologisk upprustning inom bland annat AI. Där krävs 
globala överenskommelser och regleringar för att förhindra 
till exempel integritetsintrång. Ett nytt kallt krig försvårar 
detta. 

Men kriget kan också ha fört med sig ett förbättrat samar-
bete mellan EU och USA. År 2020 fastslog EU-domstolen 
att det avtal som fanns inte gav tillräckligt skydd för per-
sonuppgifter när de överförs till USA. Sedan dess har det 
varit stor osäkerhet kring hur vi kan använda amerikanska 
molntjänster utan att bryta mot dataskyddsregler. I mars 
2022 nådde EU och USA en preliminär överenskommelse. 
En fullständig lösning i den frågan har potential att accele-
rera den digitala omställningen i både Sverige och EU.

Kungsbacka i världen 2022
De stora förändringarna i vår omvärld leder till flera stora 
omställningar de kommande åren. För att klara välfärden, 
för att lindra effekterna av klimatförändringarna och 
för att leva upp till dagens och morgondagens krav på 
digitala tjänster. Att förstå och kunna förhålla sig till hur 
olika trender och omvärldsfaktorer påverkar Kungsbacka 
kommun är avgörande för att vi ska kunna förbereda 
oss för framtiden. År 2021 infördes nya arbetssätt och 
förvaltningsövergripande samarbete kring omvärldsa-
nalys i kommunen. Vi lanserade också en ny trend- och 
omvärldsrapport som heter ”Kungsbacka i världen”. 
Hösten 2022 släpps en uppdaterad version av rapporten.

Foto: Amanda Liljevall, Kungsbacka kommun 
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Samhällsekonomi

Det starka resultatet i kommuner och regioner 2020 och 
2021 återgår nu till en situation med betydande ekono-
miska utmaningar. Överskotten under pandemin berodde 
på tillfälliga faktorer såsom höga statsbidrag och högre 
skatteintäkter än förväntat, inte på överskott i verksam-
heterna. Återhämtningen efter pandemin fortgår under 
2022 men BNP-tillväxten dämpas till följd av situationen 
i omvärlden. Sysselsättningen är på rekordnivåer, men 
arbetsmarknaden släpar efter och arbetslösheten för utsatta 
grupper förblir hög. Under 2000-talet har skatteintäk-
ternas reala utveckling varit god till följd av att löneök-
ningarna i samhället har varit högre än prisökningarna, 
vilket är den normala situationen vid ekonomisk tillväxt. 
Inför 2023 är situationen den omvända. Skatteunderlaget 
urholkas realt sett till följd av ökade priser, vilket innebär 
minskad köpkraft.

Demografins utveckling blir alltmer kännbar. Behovet 
av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på 
arbetskraft.

Ekonomin utmanas av inflations- 
och ränteuppgång
Det som började med stigande priser på framförallt energi 
under 2021 har övergått till en bred inflationschock världen 
över. Inflationstakten är nu så hög i Sverige, och så brett 
förankrad, att risken för en pris- och lönespiral föranlett 
Riksbanken till en historiskt snabb omsvängning. En 
global uppgång för marknadsräntorna ihop med en stra-
mare penningpolitik i Sverige kommer att pressa ränteläget 
uppåt. Inflations- och ränteuppgången utgör en markant 
åtstramning för världsekonomin och Sverige både i år och 
åren därefter.

Kriget i Ukraina påverkar på flera sätt
Rysslands invasion av Ukraina påverkar inte minst den 
europeiska ekonomin negativt. Kriget är starkt bidragande 
till den senaste tidens ytterligare uppgång för energi- och 
råvarupriser och höjer osäkerheten för den ekonomiska 
utvecklingen framöver. Hur kriget utvecklas framöver är 
högst osäkert. Klart står att ett stort antal flyktingar från 
Ukraina anländer till Sverige i år. Detta innebär en positiv 
inverkan på inhemsk efterfrågan. Höjda försvarsanslag i 
Sverige och omvärlden gynnar också svensk försvarsin-
dustri. Kriget beräknas därmed inte innebära någon stor 
negativ nettoeffekt på svensk BNP – det är snarare så att 
sysselsättningen kan gynnas.

Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023
Inflationsuppgången, premiehöjningar i det nya pen-
sionsavtalet och löneökningar under pandemin leder till 
stor kostnadsökning. Parterna har kommit överens om en 
modernisering av pensionsavtalen med en snabbare över-
gång mot helt avgiftsbestämda pensioner i sektorn. Det nya 
pensionsavtalet innebär stabilare pensioner för framtidens 
pensionärer och högre förutsägbarhet för arbetsgivare i 
kommuner och regioner. I det nya avtalet höjs premierna 
i den avgiftsbestämda avtalspensionen från 1 januari 2023 
med motsvarande 1,5 procent av lönesumman.

(Källa: SKR Ekonomirapporten maj 2022)

SAMHÄLLSEKONOMI KUNGSBACKAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Foto: Marie Cullberg, Kungsbacka kommun 
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Kungsbackas förutsättningar
Befolkningsprognosen
Kungsbacka är den 26 största kommunen sett till befolk-
ningsmängd och bland det tjugotalet kommuner i riket 
som har en folkmängdökning varje år sedan 1986. Mellan 
2009–2019 har Kungsbacka vuxit med i genomsnitt 1 000 
personer varje år. Men det senaste två åren har påver-
kat befolkningens flyttmönster och under 2021 växte 
Kungsbacka med 371 personer till en folkmängd om 85 
301 personer. Göteborg och Mölndal har även de sett en 
minskning i folkökningen, medan Varberg, Kungälv och 
Härryda har sett en större folkökning de senaste åren jäm-
fört med de senaste fem åren. 

Det finns flera skäl till att Kungsbackas folkökning har 
minskat. Det är främst genom en ökande utflyttning till 
Hallands kommuner och en minskande inflyttning från 
Västra Götaland. Andra skäl är att under 2020 färdigställ-
des ett mindre antal bostäder än tidigare år, vilket påverkar 
möjligheten att flytta in. Samtidigt har Kungsbacka en 
åldersstruktur där andelen av total befolkningen mellan 
16–19 år är högre än i riket, vilket är en flyttbenägen 
åldersgrupp. 

Ålder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0 813 822 826 855 882 909 945 972 999 1 009 1 023

1–5 4 963 4 900 4 923 4 949 5 013 5 126 5 286 5 436 5 595 5 727 5 855

6–12 8 364 8 287 8 146 8 115 8 119 8 154 8 179 8 231 8 272 8 407 8 531

13–15 3 779 3 860 3 939 3 984 3 921 3 830 3 826 3 816 3 892 3 847 3 870

16–19 4 749 4 812 4 843 4 901 5 032 5 104 5 170 5 197 5 107 5 079 5 068

20–64 45 431 45 855 46 232 46 823 47 534 48 219 49 096 49 721 50 362 50 813 51 388

65–69 4 051 4 156 4 166 4 325 4 417 4 530 4 653 4 876 5 100 5 368 5 556

70–74 4 239 4 070 3 934 3 853 3 832 3 896 4 007 4 033 4 185 4 274 4 383

75–79 4 191 4 252 4 310 4 185 4 099 3 946 3 821 3 724 3 668 3 660 3 727

80–84 2 571 2 737 2 948 3 189 3 375 3 562 3 626 3 689 3 602 3 543 3 426

85–89 1 370 1 493 1 581 1 690 1 813 1 867 1 998 2 159 2 343 2 482 2 620

90-w 780 807 838 889 916 1 001 1 079 1 136 1 216 1 287 1 352

Summa 85 301 86 051 86 686 87 758 88 954 90 143 91 685 92 991 94 341 95 497 96 798

KUNGSBACKAS FÖRUTSÄTTNINGAR

För att kunna planera kommunens verksamhet och göra 
skattemedelsberäkningar så beräknas en befolkningsprog-
nos fram till 2050. Prognosen bygger på befolkningens 
fruktsamhet, dödsrisker, in- och utflyttningsmönster samt 
planerad byggnation på tio års sikt. Efter 2031 bygger 
prognosen på en antaganden om en genomsnittlig befolk-
ningsökning om 1,3 procent årligen. 

Kungsbacka har ett omfattande bostadsbyggandeplaner 
de närmsta tio åren, vilket innebär en ökning av inflytt-

Skatter och generella skattebidrag
Belopp i miljoner kronor Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Skatteintäkter 5 184 5 561 5 758 5 981

Inkomstutjämning -26 -64 -50 -34

Andel av rikets skattekraft (%) 115,7 116,7 116,3 115,8

Kostnadsutjämning -5 -4 -11 -11

Regleringspost 199 135 136 112

Införandebidrag 35 12 0 0

LSS-utjämning 2 -7 -7 -7

Fastighetsavgift 187 201 201 201

Summa intäkter 5 578 5 834 6 026 6 242

Skattemedelsprognosen bygger på SKR:s bedömning 
enligt cirkulär 22:15. Vi har ett utjämningssystem för skat-
teintäkterna. Kortfattat så innebär det att de skatteintäkter 
som tas ut på den skattekraft som överstiger 115 procent av 
rikets genomsnittliga skattekraft får behållas till viss del, se 
tabellen ovan. Ligger kommunen under 115 procent erhål-
ler vi pengar i inkomstutjämningen och ligger kommunen 
över får vi betala i utjämningssystemet. Vi ligger i nuläget 
över 115 procent och i tabellen ovan syns den beräknade 
nivån samt de kostnader vi får betala respektive år i inkom-
stutjämningen. 

Inkomstutjämningen utjämnar för skillnader i skattekraft. 
Skattekraften i en kommun är det samlade underlaget för 
beskattningsbar inkomst, dividerat med hela befolkningen. 
Skattesatsen som används i inkomstutjämningen är i grun-
den lika i alla kommuner, men hänsyn har också tagits till 
skillnader i uppdragets omfattning genom historiska skat-
teväxlingar. Alla kommuner i ett län har samma länsvisa 
skattesats. En enskild kommuns skattesats påverkar inte 
avgiften eller bidraget från inkomstutjämningen. Vid en 
skattehöjning tillfaller hela skattehöjningen således kom-
munen. Utjämningen räknas ut med en fastställd länsvis 
skattesats som inte förändras av att kommunerna förändrar 
sin skattesats.

ningen. Vid slutet av 2031 så beräknar det bo över 96 000 
personer i Kungsbacka och vid 2034 beräknas över 100 000 
personer bo i Kungsbacka. Fram till 2050 beräknas över 
123 000 personer att bo i Kungsbacka.

Det är framförallt åldersgruppen över 80 år som beräknas 
att öka mest procentuellt på 10 års sikt, vilket beror på de 
stora åldersgrupperna födda under 1940-talet. Även antalet 
barn och personer mellan 30–39 år beräknas att öka, vilket 
beror på typen av bostäder som beräknas att bli färdig-
ställda under prognosperioden.
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Ekonomisk översikt och analys

Resultat
Kungsbacka är en expansiv kommun med hög befolknings-
tillväxt och stora behov av investeringar i förskolor, skolor, 
boenden och övrig infrastruktur. I budgeten föreslås inves-
teringar på högre nivåer än tidigare år. Kommunen måste 
därför budgetera för ett starkt resultat för att finansiera 
delar av de stora investeringsvolymerna. 

Intäkter och kostnader som 
påverkar resultatet 
I budgeterat resultat ingår inte reavinster vid markförsälj-
ningar, inte heller eventuella exploateringsersättningar 
eller parkeringsavlösen. Eventuella intäkter för exploa-
teringsersättningar och parkeringsavlösen kommer att 
påverka resultatet det år som gatan eller parkeringshuset är 
klart. Reavinster, exploateringsersättning och parkerings-
avlösen budgeteras däremot i kassaflödesanalysen.

Driftramar
Ramar är det belopp som fullmäktige tilldelar varje nämnd 
att använda för att bedriva verksamhet som ligger inom 
respektive nämnds ansvarsområde.

Hur stort utrymme som kan avsättas till ramar bestäms 
av hur stora skatteintäkter och generella statsbidragen är 
samt hur stort resultat vi behöver ha. Om vi inte vill låna 
till alla investeringar som planeras är resultatets storlek 
viktigt. Ramtilldelningen är uppbyggd så att alla har fått 
en generell uppräkning. Därefter har några nämnder fått 
volymtilldelning och några har fått en speciell tilldelning 
som redovisas nedan.

Generell uppräkning
Alla nämnder får en uppräkning för löner och priser 2023 
och 2024 med 2,5 procent på föregående års budgetsumma. 
Detta skall täcka alla kostnadsökningar. Måltidspriserna 
har räknats upp med 3 procent. Personalomkostnadspå-
lägget följer SKR:s bedömning om 42,75 procent dessa 
budgetmedel ligger centralt tills de fastställs i slutet av 
december 2022. Internräntan är beräknad till 1,25 procent. 
I nämndernas budgetramar ingår beräkningarna utifrån 
dessa nivåer.

Volymuppräkningar
Volymerna beräknas med en prislapp per ny invånare i 
respektive åldersklass. Prislappen kommer från den offent-
liga statistiken som kommunerna redovisar i samband 
med räkenskapssammandraget. Den offentliga statistiken 
samlas i en för kommunerna gemensam databas, Kolada. 

Volymberäkningarna utgår från befolkningsförändring av 
antal invånare inom olika målgrupper från 2022 till 2024. 
Befolkningsprognosen som ingår i kommunbudgeten är 
framtagen i april 2022 och ligger till grund för beräkning-
arna. En målgrupp utgörs exempelvis av antal barn inom 
respektive åldersgrupp inom förskolan och grundskolan, 
andel elever inom gymnasiet 16–19 år. För Vård & Omsorg 
är indelningen antal invånare över 65 år med fyra olika 
åldersintervall. För skolenheterna är volymerna beräk-
nade med hänsyn till att skolåret inte följer kalenderåret. 
Prislappen är rensad för hyreskostnader då dessa budge-
teras separat. Ersättning för nya hyror budgeteras centralt 
och tillkommer till nämndernas ramar med 80 procent av 
hyran vid tillträde till den nya lokalen. 

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Nettokostnadsavvikelse i procent
Nettokostnadsavvikelsen är ett nyckeltal där våra verksamheter jämförs med ett index som visar vad våra kostnader borde 
vara enligt den struktur och andra förutsättningar som vi har. Vi kan då konstatera att kostnaderna för några verksamheter 
ligger högre än vad de borde. Det är Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet som visar höga tal, samt Äldreomsorg och 
LSS. I tabellen nedanför diagrammet finns motsvarande – fast omräknat i miljoner kronor.

Diagrammet nedan: Om stapeln ligger över nollstrecket är kostnaden för den verksamheten högre än vad den borde 
vara och ligger stapeln under nollstrecket är kostnaderna lägre  

Nettokostnadsavvikelse i procent

Avvikelsen i miljoner kronor 
Tabellen nedan visar att vi har lägre kostnader än förvän-
tat inom hela Förskola & Grundskolas område med netto 
-23 miljoner, gymnasieskola är det lägre kostnader med 
-11 miljoner samt Individ & Familjeomsorg är det lägre 
kostnader med -12 miljoner. Verksamheter som har högre 
kostnader än förväntat är LSS med 25 miljoner och Vård & 
Omsorg med 48 miljoner.

Miljoner kronor 2018 2019 2020

Förskola inklusive öppen 
förskola

23 28 18

Fritidshem inklusive öppen 
fritidsverksamhet

25 22 6

Grundskola F-9 -52 -70 -47

Summa Förskola & Grund-
skola

-4 -20 -23

Gymnasieskola -8 -10 -11

Individ- och familjeomsorg 9 -11 -12

LSS 42 46 25

Äldreomsorg 31 66 48
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Övriga tillägg
Följande tillägg har gjorts i ramarna utöver generell 
pris- och volymtilldelning under 2022–2024. Anslagen är 
nivåhöjande från år 2022–2023. Anslag som anges som ej 
nivåhöjande är av engångskaraktär och utgår nästkom-
mande år.

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Lokalkostnader i nya lokaler 2023–2027
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ramhöjning 
motsvarande hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Nämnderna erhåller ramtilldelning motsvarande 80 pro-
cent av lokalhyran, resterande 20 procent finansieras inom 
respektive nämnds tilldelade budgetram. Ramtilldelning 
utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler. 

Hyror lokalplan, belopp i tusen kronor 2023 2024 2025 2026 2027

Summa årets hyresökning kommun, 80% 30 247 17 465 13 231 37 443 46 508

Summa årets hyresökning nämnderna, 20% 7 562 4 366 3 308 9 361 11 627

Summa årets hyresökning totalt 100% 37 809 21 832 16 538 46 803 58 135

Engångskostnader 24 950 25 895 13 260 17 700 9 210

Summa inkl. engångskostnader 62 759 47 737 29 798 64 503 67 345

Tillägg, belopp i tusen kronor Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024

Tjolöholm tillfälligt bidrag, ej nivåhöjande, (tilläggsanslag 2022) 2 000 4 500 1 000

Centralt osakliga löneskillnader, nivåhöjande 3 000 3 000

Kommunrevisionen uppräkning utöver 2,5 procent, nivåhöjande 100 100

Främja välmående, motverka psykisk ohälsa, nivåhöjande 5 000 5 000

Kommungemensam digitalisering fortsatt utveckling, nivåhöjande 10 000 10 000

Kommungemensamt för innovation, nivåhöjande 10 000 10 000

Valnämnden, ej valår 500 -1 265 -1 265

Service, ekonomisk rådgivning, nivåhöjande 700 700 700

Kommunfullmäktige arvoden, nivåhöjande 530 530

Kommunfullmäktige arvoden för utbildning ny mandatperiod, ej 
nivåhöjande

2 250

Ersättning ökade måltidspriser 0,5% för FG, GA, VO, IF, (totalt 3 
procent 5 978 tkr)

996 996

Summa övriga tillägg 2023 - 2024 35 811 30 061

Sammanställning driftramar samt förändringar 2023–2024

Nämnder, belopp i tusen kronor Priser löner 
2,5% 2023

Volymer 2023 Övriga tillägg 
2023

Ram 2023, inkl. 
kapitalkostnader, 

internt övrigt

Ram 2024, inkl. 
kapitalkostnader, 

internt övrigt

Kommunfullmäktige 90 2 780 6 659 4 568

Kommunrevision 79 100 3 333 3 416

Valnämnden 55 -22 -1 265 1 030 1 145

Kommunstyrelsen 6 588 -181 4 500 275 330 279 110

Service 849 700 52 022 53 522

Byggnadsnämnden 917 -102 36 492 37 772

Miljö & Hälsoskydd 23 -53 735 943

Teknik 3 243 -584 219 663 228 150

Kultur & Fritid 5 992 -627 266 834 275 825

Förskola & Grundskola 51 544 -18 287 802 2 126 333 2 171 888

Gymnasium & Arbetsmarknad 14 216 -117 49 592 019 608 254

Individ & Familjeomsorg 17 790 7 535 2 738 072 767 427

Vård & Omsorg 25 277 14 122 144 1 063 430 1 111 680

Summa skattefinansierad 
verksamhet

126 633 1 683 7 812 5 381 951 5 543 699

Övrigt gemensamt

Finansförvaltning övrigt 28 000 30 874 30 874

Semesterlöneskuld 6 000 6 000

Oförutsett, OF 20 000 20 000

- Varav KF-OF 10 000 10 000

- Varav KS-OF 6 000 7 000

- Varav KSAU-OF 4 000 3 000

Kalkylerade kapitalkostnader -81 905 -99 663

Pensionskostnader, ökade 
arbetsgivaravgifter 

83 000 79 000

Nya lokalhyror och avskrivningar 154 163 197 040

Summa ekonomisk ram 126 663 1 683 35 812 5 594 083 5 776 950 

Internpriser

Tjänst Prismodell Uppräkning

Hyror Hyra per lokaler enligt hyresmodell som beslutats i KF § 154/14 
Dnr 2014–247  Beräkning av hyror görs med internränta 1,25% 
som utgångspunkt 

2,5 procent

Måltider Portionspris och serveringsavgift 3,0 procent

Lokalvård Pris per timma 2,5 procent

Lönehantering Pris per lönespecifikation 1,0 procent

Inköp Grundkostnadsfördelning per förvaltning, kostnad per objekts-
upphandling

2,5 procent

Digitalt center Pris per användare och verksamhet 2,5 procent
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Investeringar

Investeringarna delas in i löpande årliga investeringar, övriga investeringar, reinvesteringar, lokaler samt investeringar 
inom den avgiftsfinansierade verksamheten. Lokaler budgeteras på kommunstyrelsen och redovisas i avsnittet Lokaler.

Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 2025–
2027

Löpande investeringar 94 476 94 931 268 423

Övriga investeringar 149 317 86 700 282 650

Reinvesteringar 14 600 13 200 35 800

Lokaler, anpassningar och reinvesteringar 53 000 50 000 150 000

Lokalplan 441 236 394 598 2 159 869

Avgiftsfinansierad verksamhet 464 053 572 185 796 740

Summa investeringar exklusive exploateringar 1 216 682 1 211 614 3 693 482

Skulder

Låneskuldens utveckling

Låneskulden ökar under hela planperioden 
och summerar till 3,1 miljarder år 2025. 
Den ökade låneskulden beror i sin helhet 
på de stora investeringsvolymer som ligger 
i planeringen de kommande åren. I dia-
grammet är skulden uppdelad på skatte-
kollektivet och avgiftskollektivet. Avgift-
skollektivet utgörs främst av Vatten och 
avlopp som har stora investeringsbehov 
de kommande åren. Bland annat planeras 
omfattande ombyggnation av reningsver-
ket i Hammargård.

Pensionsskuld
Diagrammet ovan visar kommunens totala pen-
sionsskuld till och med år 2026. Prognosen bygger 
på beräkningar från KPA under våren 2022. Skulden 
för pensioner efter 1998 inkluderar visstidspension 
samt pensioner enligt PBF och OPF-KL. 

Skulden avseende pensioner intjänade före 1998 
sjunker kontinuerligt över perioden vilket beror på 
att inget nyintjänande sker samtidigt som utbetal-
ningar sker. Skulden justeras enbart av ränta- och 
basbeloppsuppräkning och i förekommande fall av 
ändringar i RIPS. 

Den nya skulden som avser pensioner intjänade 
från och med 1998 ökar stadigt under perioden. 
De anställda tjänar löpande in till pension och fler 
anställda har löneläge som överstiger brytpunkten 
om 7,5 prisbasbelopp. Förändringen av skulden över-
stiger således utbetalningarna. I likhet med ansvars-
förbindelsen påverkas avsättningen av ränte- och 
basbeloppsuppräkning samt eventuell förändring av 
RIPS. Under våren 2022 justerades prognosen för 
bland annat prisbasbeloppet påtagligt vilket med-
förde ökade kostnader för kommande år.  

Pensionsskuld 2021-2026

Foto: Ciprian Gorga

Låneskuld inklusive leasing 2021-2026
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Pensionskostnader
Kostnaden för pensioner varierar stort 
mellan åren. Skillnaderna mellan åren 
beror främst på antaganden om pris- och 
inkomstbasbelopp, men även på föränd-
rade avtal samt ändringar i RIPS. 2021 
ökade kostnaderna till följd av förändrat 
livslängdsantagande. Ökningen 2023 beror 
dels på nytt pensionsavtal, dels en påtaglig 
uppräkning av prisbasbeloppet. Budgete-
rade pensionskostnader baseras på prog-
noser från KPA. Då Kungsbacka kommun 
redovisar pensionerna enligt fullfondsmo-
dellen påverkar även ansvarsförbindelsens 
förändring de redovisade kostnaderna. Då 
pensionsåtagandet i sin helhet tagits upp 
i balansräkningen och påverkat det egna 
kapitalet medför en minskning av pensions-
skulden för pensioner intjänade före 1998 en 
reducering av redovisade kostnader.  

Pensionskostnad 2021-2026

FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor Bokslut 
2021

Budget 2022
inkl. ombudget 

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Avskrivningar -373,5 -486,6 -497,0 -521,7 -537,4

Summa verksamhetens nettokostnader -5 011,9 -5 319,4 -5 594,1 -5 776,9 -5 967,1

Skatteintäkter 5 022,3 5 184,5 5 561,2 5 757,7 5 980,7

Generella statsbidrag 485,1 393,0 272,5 268,8 261,3

Finansiella intäkter 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5

Finansiella kostnader -41,8 -68,6 -119,1 -101,0 -121,1

Årets resultat 464,7 201,0 132,1 160,1 165,3

Nettokostnadsutveckling 5,2% 6,1% 5,2% 3,3% 3,3%

Ökning av skatt+statsbidrag 5,4% 1,3% 4,6% 3,3% 3,6%

Årets resultat andel av skatteintäkter, 
 statsbidr

8,4% 3,6% 2,3% 2,7% 2,6%

Nettokostnadernas andel av skatt+statsbidr 91,0% 95% 96% 96% 96%

Finansnettots andel av skatt+statsbidr 0,6% 1,0% 1,8% 1,5% 1,8%

Summa använda skattemedel 91,6% 96% 98% 97% 97%

SKL cirkulär 20:20

Resultat tillkommer vid försäljning av exploa-
teringsmark samt exploateringsersättningar

263,0 110,0 269,0 342,0
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Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor Bokslut 
2021

Budget 2022
inkl. ombudget 

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets Resultat 464,7 201,0 132,1 160,1 165,3

Avskrivningar 373,5 486,6 497,0 521,7 537,4

Övriga ej likvidpåverkande poster 125,0 -16,1 63,8 34,2 4,1

Övriga likvidpåverkande poster -77,7

Investeringsinkomster 113,3 263,0 110,2 269,0 341,9

Förändring oms tillgångar o kortfr skulder -165,2

Summa kassaflöde från den löpande verksam-
heten

833,6 934,4 803,1 984,9 1 048,7

Investeringsverksamheten

Lokalinvesteringar -858,1 -440,1 -491,2 -444,6 -863,6

Löpande -101,3 -94,5 -94,9 -93,1

Övriga -189,0 -162,9 -99,9 -110,5

Exploateringsinvesteringar -111,6 -121,7 -220,0 -293,6

Avgiftsfinansierad verksamhet -273,9 -464,1 -572,2 -407,1

Övriga förändringar anläggningstillgångar 1,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -856,9 -1 115,9 -1 334,4 -1 431,6 -1 768,0

Finansieringsverksamheten

Amortering

Nyupplåning 121,8 240,0 250,0 350,0 700,0

Amortering av skuld -106,6

Förändring långfristiga fordringar 0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,3 240,0 250,0 350,0 700,0

Utbetalning av bidrag statlig infrastruktur -1,0

Årets kassaflöde -9,0 58,5 -281,3 -96,7 -19,3

Likvida medel vid årets början 381,4 372,4 430,8 149,6 52,9

Likvida medel vid årets slut 372,4 430,8 149,6 52,9 33,6

Nyckeltal

Egenfinansiering av investeringar årsvis 98% 81% 51% 59% 49%

Egenfinansiering av investeringar 2021-2025 68%

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor Bokslut 
2021

Budget 2022
inkl. ombudget 

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark byggnader och tekniska anläggningar 6 574,5 6 940,8 7 668,0 8 308,9 9 197,6

Maskiner och inventarier 673,3 673,3 673,3 673,3 673,3

Summa materiella anläggningstillgångar 7 247,8 7 614,1 8 341,3 8 982,2 9 870,9

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar, bostadsrätter, grundfondskap 216,6 216,6 216,6 216,6 216,6

Bidrag till statlig infrastruktur 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3

Långfristig utlåning 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Summa finansiella anläggningstillgångar 248,6 248,6 248,5 248,5 248,6

Omsättningstillgångar

Förråd 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Exploateringsområden 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5

Fordringar 523,2 520,3 520,3 520,3 520,3

Kassa o bank 372,4 430,8 149,6 52,8 33,6

Summa omsättningstillgångar 950,7 1 006,2 724,9 628,1 608,9

SUMMA TILLGÅNGAR 8 447,7 8 870,0 9 315,7 9 859,8 10 729,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 2 617,6 3 082,3 3 283,2 3 415,4 3 575,5

Årets resultat 464,7 201,0 132,1 160,1 165,3

Exploateringsöverskott 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa eget kapital 3 082,3 3 283,2 3 415,4 3 575,5 3 740,8

Avsättningar och skulder

Avsättning pensioner inkl löneskatt 1 794,7 1 778,6 1 842,4 1 876,5 1 880,7

Övriga avsättningar 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5

Långfristiga skulder 1 576,5 1 816,5 2 066,5 2 416,5 3 116,5

Investeringsinkomster 696,2 696,2 696,2 696,2 696,2

Kortfristiga skulder 1 075,6 1 072,7 1 072,7 1 072,7 1 072,7

Summa avsättningar och skulder 5 365,5 5 586,4 5 900,2 6 284,3 6 988,6

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 447,7 8 870,0 9 315,7 9 859,8 10 729,4

Soliditet 36,5% 37,0% 36,7% 36,3% 34,9%
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Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner  Antalet invånare ökar 
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen 

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla 
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över 
tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens 
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till 
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekono-
miskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del 
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäk-
tige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska 
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade 
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplane-
ringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara 
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och 
processen ska användas för behov som löses genom inves-
teringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genom-
förandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att 
omsätta behov till färdiga lokaler.

Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att 
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och 
service och därmed kunna frigöra resurser till kommu-
nens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett 
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för 
hela kommunen.

Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt ned-
anstående principer: 

• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjnings-
processens olika steg för effektiv hantering.

• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade
 Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1.  Lokalbehov som inte är lagstyrd verk-

samhet och lokalbehov som utgörs av
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler
har lägst prioritet.

2.  Lokalbehov på grund av ny exploatering
har medel prioritet.

3.  Lokalbehov som beror på struktur-
omvandlingar och som ger minskade
driftskostnader samt lokalbehov på
grund av volymutökningar inom befint-
liga områden har högst prioritet.

• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1.  Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Behov Insamling
& utredning Förstudie Projektering Genomför-

ande Avslut

Lokalplanering

Behovsfas

Genomförande

INVESTERING OCH EXPLOATERING

• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samut-
nyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att loka-
ler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.

• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.

• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verk-
samhetens framtida innehåll och/eller omfattning och
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel
saknas för egna investeringar.

• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2023–2027
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2023–2027.  Nämndernas 
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven 
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna 
av Förvaltningen för Service avseende både investerings-
utgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån 
ett planerings- och genomförandeperspektiv samt med 
utgångspunkt i ovan nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 

Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram.  Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler. 

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året. 

Projekt i lokalplanen får omsättas till projekt och startas 
upp om de understiger 15 miljoner i investeringsbe-
lopp. För projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska 
igångsättning beslutas av kommunstyrelsen. Inhyrda behov 
där hyran motsvarar en investering på 15 miljoner eller mer 
kräver också beslut av kommunstyrelsen.  

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggnadens byggutgift till konstnärlig 
utsmyckning. Med byggutgift avses den del av projektkost-
naden som omfattar uppförande av en byggnad exklusive 
markförvärv, projektering, markarbeten, installationer 
och byggherrekostnader. Nämnden för Kultur & Fritid 
får ansvaret att upphandla och besluta om den konstnär-
liga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan 
fördelas olika mellan de lokaler som byggs. Det innebär att 
det inte alltid blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per 
lokal utan det kan variera mellan olika lokaler men det blir 
alltid max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna. 
Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig-
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt. 

Foto: Amanda Liljevall, Kungsbacka kommun
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Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara 
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under 
2023 innebär investeringar på 441 miljoner kronor. Under 2024 planerar vi investera 395 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner kronor

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

441 395 814 934 412

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, 
 belopp i miljoner kronor

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

62 48 30 64 67

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror och inredning. 

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

136 Skårby fullmått idrottshall x

138 Frillesås ridhus x

139 Toalettbyggnad Stättared x

140 Iserås fullmåttshall x

142 Naturum Fjärås Bräcka x

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) x

114 Fjärås fritidscenter omplanering x

137 Elektronen avveckling x

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också 
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

207 Fjärås Må förskola 120

226 Anneberg förskola (del av samverkanshus) 120

227 Kolla förskola 160

227 a Kolla förskola infrastruktur x

230 Skårby utbildningslokaler etapp 1 620

231 Skårby utbildningslokaler etapp 2 180

136 Skårby fullmått idrottshall x

232 Trollelyckan förskola avveckling x

233 Klockaregården förskola 160

234 Klockaregården förskola avveckling paviljong -160

235 Stockalids förskola 120

236 Åsa förskola 80

237 Åsa förskola (Stora Loket) avveckling -80

238 Villa Emilia förskola avveckling x

239 Förskola centrum 120

332 Björkrisskolan paviljong avveckling -100

335 Iserås skola 200

140 Iserås fullmåttshall x

336 Ölmevallaskolan 500

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) x

337 Åsa skola och folkbibliotek x

338 Kvarteret Liljan skola 500

339 Kvarteret Liljan idrottssal x

340 Klinnekärrs förskola avveckling x

341 Fjordskolans paviljong avveckling och flytt -100

342 Utbildningspaviljong avveckling x

343 Utbildningspaviljong och hus anpassning x

344 Utbildningspaviljong avveckling x

345 Tingberget paviljong avveckling och flytt -100

1202 a Internationella engelska skolan, skolpeng x

312 Åsaskolan matsal och klassrum x

Noter

207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder  Nya 
förskolelokaler måste därför byggas 

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder  Nya 
förskolelokaler måste därför byggas  Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414 
Anneberg boende med särskild service 

227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger 
behov av förskola med 160 platser 

227 a Kolla förskola infrastruktur
Infrastruktur i form av tillfartsväg, VA och fjärrvärme där 
Kolla förskola blir ensam kostnadsbärare 

230 Skårby utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 136 Skårby fullmåtts idrottshall

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Noter
136 Skårby fullmått idrottshall 
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 231 Skårby utbildnings-
lokal 

138 Frillesås ridhus
Behov av en ny anläggning i Frillesås 

139 Toalettbyggnad Stättared 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 335 Iserås skola 

142 Naturum Fjärås Bräcka
Utbyggnad och anpassning av köks- och personalytor utifrån 
arbetsmiljöperspektiv 
143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) 
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 336 Åsa nya skola  

114 Fjärås fritidscenter       
Samlokalisering av närbibliotek ifrån Smedingeskolan till 
Fjärås simhall 

137 Elektronen avveckling 
I samband med exploatering på kvarteren Gjutaren och 
Liljan avvecklas befintliga byggnader genom rivning 
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231 Skårby utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 230 Skårby utbildningslokal etapp 1

136 Skårby fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts 
idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och fören-
ingslivets behov  Samordning sker med projekt 231 Skårby 
utbildningslokal  

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut 

233 Klockaregårdens förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong-
förskola  

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås 
står färdig 

235 Stockalids förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas

236 Åsa förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
projekt 237 Åsa förskola avveckling

237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig

238 Villa Emilia avveckling 
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresav-
talet löper ut 

239 Förskola centrum 
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområ-
den  Nya utbildningsplatser måste därför byggas  

332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Skårby utbildningslokal 
etapp 1 avvecklas tillfällig skolpaviljong på Björkrisskolan 

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastigheten har 
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya 
lokaler  Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts 
idrottshall 

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 335 Iserås skola  

336 Ölmevallaskolan
Åsa är föremål för exploatering av nytt bostadsområden 
och befolkningstillväxt  Nya utbildningsplatser måste därför 
byggas  Samordning med projekt 143 Åsa nya fullmått-
sidrottshall  

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått)
I samband med en ny skola planeras ny fullmått idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 334 Åsa nya skola

337 Åsa skola och folkbibliotek
P g a  underkapacitet på Åsa Gårdsskolan avseende ele-
vantal kommer en successiv flytt ske av högstadiet till
Åsaskolan  Detta kommer innebära anpassningar av lokaler
för skolverksamhet och folkbibliotek på Åsaskolan och Åsa
Gårdsskolan  Planering pågår och för närvarande ej beslut
om grad av anpassningar 

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 339 Liljans idrottssal och 1408 skyddsrum kv  
Liljan 

339 Kvarteret Liljan idrottssal
I samband med en ny skola planeras ny skolidrottssal som 
tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov  
Samordning sker med projekt 338 Kvarteret Liljan skola

340 Klinnekärrs förskola avveckling
Förskolebyggnad avvecklas på grund av myndighetskrav 

341 Fjordskolan paviljong avveckling och flytt
I samband med att Iseråsskolan anpassas genom ny- och 
ombyggnad kommer dess upptagningsområde förändras 
så att fler elever kommer att gå på Iseråsskolan  Därmed 
kommer Fjordskolan att avlastas 

342 Utbildningspaviljong avveckling
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högsta-
dieelever flyttas ifrån Hedeskolan dit  Detta innebär att 
ett färre antal elever kommer att gå på Hedeskolan vilket 
medför att befintlig inhyrd skolpaviljong kan avvecklas 

343 Utbildningspaviljong och husanpassning
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadie-
elever flyttas ifrån Älvsåkersskolan dit  Detta innebär att ett 
färre antal elever kommer att gå på Älvsåkerskolan vilket 
sannolikt medför att befintliga lokaler kan behöva anpassas 
till viss del  Planering pågår  

344 Utbildningspaviljong avveckling 
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadie-
elever flyttas ifrån Björkrisskolan dit  Detta innebär att ett 
färre antal elever kommer att gå på Björkrisskolan vilket 
medför att befintlig lokal kan behöva anpassas för kvarva-
rande verksamhet  Planering pågår  
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Boenden med särskild service är för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska och- eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Boenden består av enheter om ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktivite-
ter samt personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser. Utformning av boende med 
särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 stycken gruppbostad och 6 
stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

405 Vallda BMSS 12

413 Boende med särskild service, barn 4

414 Anneberg Boende med särskild service 
(del av samverkanshus)

12

502 Kvarteret Aranäs boende med särskild 
service

12

504 Björkris boende med särskild service 10

505 Bostäder SBF och referensboende 10 10 10 10

507 Boende med särskild service 12

508 a Boende med särskild service 12

508 b Anneberg boende med särskild service 12

508 c Boende med särskild service 8

508 d Boende med särskild service 2

508 e Boende med särskild service 12

508 f Boende med särskild service 6

508 g Boende med särskild service 12

508 h Boende med särskild service 6

508 i Boende med särskild service 2

510 Ordinärt boende 2 2 2 2

511 Boende med särskild service 18

512 Samlokalisering daglig verksamhet 
Kyrkskolan

x

513 Drogfritt boende 12

Summa boendeplatser och lägenheter 12 66 44 36 42

INVESTERING OCH EXPLOATERING

345 Tingberget paviljong avveckling och flytt
I samband med att Kvarteret Liljans utbildningslokaler byggs 
kommer det att uppstå en överkapacitet på Tingbergssko-
lan  Detta medför att befintlig inhyrd paviljong kan avveck-
las  Objektet är fortsatt under utredning 

1202 a Internationella engelska skolan, skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grund-
skola till Internationella engelska skolan enligt tilldelnings-
modell för privata utförare inom skolverksamheten och 
fritidshemsverksamheten 

312 Åsaskolan matsal och klassrum
Matsalen utökas på Åsaskolan i syfte att ta emot högsta-
dieelever hösten 2022 och hösten 2023  Likaså byggs lokaler 
om till ämnessalar för hemkunskapsundervisning 
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Noter

405 Vallda boende med särskild service
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

413 Boende med särskild service, barn
Gruppbostad för barn, 4 platser, för att verkställa bistånds-
beslut 

414 Boende med särskild service Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område  Samordnas med projekt 807 vård- och omsorgsbo-
ende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola  

502 Kvarteret Aranäs boende med särskild service 
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

504 Boende med särskild service Björkris 
Boende om 10 platser för att verkställa biståndsbeslut 

505 Bostäder SBF och referensboende 
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl  Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte 
på egen hand har förmåga att lösa sin situation  Kommunen 
ombesörjer endast förmedling, ej byggnation eller annan 
anskaffning 

507 Boende med särskild service
Boende om 12 platser i Särö för att verkställa biståndsbe-
slut 
508 a–i Boende med särskild service
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de 
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt 
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar i syfte att 
verkställa biståndsbeslut 

510 Ordinärt boende 
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor 
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika 
skäl   Kommunen ombesörjer endast förmedling, ej byggna-
tion eller annan anskaffning 

511 Boende med särskild service
Boende om 18 platser för att verkställa biståndsbeslut 

512 Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan 
Flera olika lokaler som är idag daglig verksamhet kommer 
att avvecklas  Verksamheterna ska samlokaliseras till Kyrk-
skolan som då blir en större lokal för daglig verksamhet 

513 Drogfritt boende
Bemannat boende inriktat mot missbruk och psykisk ohälsa  
12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 115 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2027 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 300 elever, 
dvs ca 185 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för att 
klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.

Noter

600 Utökning i befintliga lokaler
Utökningen kommer främst verkställas genom förändrat 
utbildnings- och arbetssätt samt schemaläggning 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

600 Utökning i befintliga byggnader 33 21 48 35

602 Samlokalisering Mobilen och Transport-programmet x

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett 
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. 
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården vård- och omsorgsboende avveckling x

809 Hemtjänstlokal Hede flytt x

811 VOB Reservkraft (10 st) x

812 Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering x

813 Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling x

814 Sjöállen 9F, ersättningslokal x

815 Hemtjänst Sjöallén avveckling x

Noter

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende 
Tillbyggnad av boendet  Avveckling av 26 lägenheter samt 
nybyggnation av 40 nya lägenheter  

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen  Samordnas med projekt 414 BMSS Anne-
berg och projekt 226 Anneberg förskola  

808 Bukärrsgården avveckling 
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör 

809 Hemtjänstlokal Hede flytt 
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård- och 
omsorgsboende 

811 Reservkraft
För att uppfylla lagkrav och patientsäkerhet måste flertalet 
befintliga vård- och omsorgsboenden kompletteras med 
reservkraft 

812 Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering
Idag saknas adekvat omklädningsutrymme samt utrymme 
för cirkulationstvätt vilket strider både mot arbetsmiljö-
lagen och Hälso- och sjukvårdslagen  En anpassning av 
befintliga hemtjänstlokalerna kommer äga rum i syfte att 
uppnå lagkraven 

813 Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling
Hyresavtalet som hemtjänsten har på Omsorgens hus löper 
ut år 2026  Det är högst osäkert om detta förlängs därför 
kan en avveckling genom hyresuppsägning äga rum 

814 Sjöállen 9F, ersättningslokal
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar 
på Sjöallén 9F  Nya lokaler måste därför anskaffas 

815 Hemtjänst Sjöállen avveckling
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar 
på Sjöallén 9F  Därför måste befintlig verksamhet flyttas 
och lokalen på Sjöallén 9F avvecklas genom rivning 

INVESTERING OCH EXPLOATERING

602 Samlokalisering Mobilen och Transportprogrammet
Som följd av exploateringsprojekt på kvarteret Liljan 
kommer gymnasieverksamheten Mobilen att samlokalisera 
med Transportprogrammet som idag återfinns på Marios 
gata i Varla 
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Noter

1405 Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv
Anpassning av byggnad i syfte att erhålla permanent 
bygglovstillstånd 

1500 Kapareskolans kök ombyggnad
Ombyggnad- och utbyggnad av mottagningskök och matsal 
som reinvestering och utökning av kapacitet i kök och 
matsal 

1501 Fjordskolan mottagningskök
Samlokalisering av Fjordskolans 3 ”leveransställen” till ett 
mottagningskök

1502 Iseråsskolan mottagningskök 
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som 
uppnått tekniskt slutdatum  Samordnas med projekt 335 
Iseråsskolan 

1503 Datahall  
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens 
verksamhetssystem  

1504 Toalettbyggnad Åsa camping 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas  

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1506 Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor
Befintliga kök på flertalet förskolor måste anpassas utifrån 
arbetsmiljösynpunkt men även livsmedelshantering 

1507 Bostadsmodul Tölöberg avveckling
Avvecklas då hyreskontrakt löper ut och arrendeavtal sägs 
upp 

1508 Personalbyggnad Klovsten avveckling
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1509 Bostad mm Gustafs väg, rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1510 Bostad Kallhällevägen rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1511 Toalettbyggnad Hanhals badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1512 Toalettbyggnad Vallda Sandö
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1513 Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresav-
talet löper ut 

1514 Datahall 2
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens 
verksamhetssystem  

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

131 Arena x

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda 
händelser

x x x x x

1406 Duveheds omlastningscentral x

1408 Skyddsrum Kv  Liljan x

1410 Engångsdriftskostnader allmänt x x x x

1411 Räddningstjänst x

Noter

131 Arena 
Arenahall med kommersiella lokaler som placeras söder om 
Kungsbacka Sportcenter 

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller för hantering av oförutsedda 
behov som uppstår under planeringsperioden  

1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats i Duvehed 

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum 
måste ersättas 

1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering 
som kan uppstå vid främst ombyggnationer av befintliga 
lokaler  

1411 Räddningstjänst
Som följd av exploateringen i Sydöstra centrum måste rädd-
ningstjänsten omlokaliseras 

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT. 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

1405 Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv x

1500 Kapareskolans kök ombyggnad x

1501 Fjordskolan mottagningskök x

1502 Iseråsskolan mottagningskök x

1503 Datahall x

1504 Toalettbyggnad Åsa camping x

1505 Toalettbyggnad Åsa Gårda Brygga x

1506 Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor x x x x x

1507 Bostadsmodul Tölöberg avveckling x

1508 Personalbyggnad Klovsten avveckling x

1509 Bostad mm Gustafs väg, rivning x

1510 Bostad Kallhällevägen rivning x

1511 Toalettbyggnad Hanhals badplats x

1512 Toalettbyggnad Vallda Sandö x

1513 Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt x

1514 Datahall 2 x

Övriga lokaler
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Nämndernas investeringar 
Investeringar per nämnd presenteras i följande tabeller  

Kommungemensamma investeringar 
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Övriga investeringar KS/Samhällsbyggnad 1 150 1 150 3 450

Markköp 40 000 40 000 120 000

Lokalprojekt ombudget från 2021 ingår i lokalplans-
budget 

9 850

Framflyttade lokalprojekt, ingår i lokalplansbudget 186 351

Summa 237 351 41 150 123 450

Gymnasium & Arbetsmarknad
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 6 340 6 340 19 020

Förskola & Grundskola
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 15 000 15 000 45 000

Kultur & Fritid
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande 5 300 6 700 23 900

Reinvesteringar 5 600 4 200 8 800

Övriga investeringar 5 000 5 000 16 750

Ombudget från 2021 2 330

Summa 18 230 15 900 49 450

Teknik, skattefinansierat
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 31 000 31 000 93 000

Reinvesteringar 9 000 9 000 27 000

Övriga 40 000 36 000 130 500

Ombudget från 2021 23 966

Framflyttade projekt från 2021 28 379

Trygghetsbelysning centrala Kungsbacka, särskild 
satsning

1 000

Summa 133 345 76 000 250 500

INVESTERING OCH EXPLOATERINGINVESTERING OCH EXPLOATERING

Investeringarna delas in i lokaler, exploateringar, löpande 
årliga investeringar, investeringar inom den avgiftsfinan-
sierade verksamheten samt övriga investeringar. 

Nämnderna erhåller en budgetram för investeringarna 
uppdelad per investeringskategori. Nämnden beslutar i 
nämndbudgeten om de projekt som ingår i budgetramen.

Lokaler och exploateringar budgeteras på kommunsty-
relsen och redovisas i avsnittet Lokaler och boenden på 
följande sidor.

Löpande årliga investeringar är nämndernas reinves-
teringar i främst inventarier. Investeringsbudget och 
kapitalkostnader för löpande investeringar budgeteras på 

respektive nämnd. Investeringsnivån bestämmer nämn-
den själv utifrån det utrymme som finns för att finansiera 
driftskostnaderna.

 Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten 
finns redovisade under respektive avgiftskollektiv. Avgifts-
kollektiven är avfall och återvinning, bredband samt vatten 
och avlopp. Kostnaderna för dessa investeringar täcks av 
deras respektive intäkter och belastar inte skattekollektivet

Övriga investeringar är av engångskaraktär, exempelvis 
i infrastruktur. Dessa beslutas av nämnden som får en 
budgetram där de binds per objektsnivå, om inte annat 
framgår. Inom övriga investeringar är omdisponering 
möjlig inom nämndens budgetram.

Foto: Ciprian Gorga
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Service
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 28 930 27 485 61 285

Övriga investeringar 3 000 2 000 4 000

Lokaler och reinvesteringar

Verksamhetsanpassningar 5 000 5 000 15 000

Reinvesteringar 45 000 45 000 135 000

Ombudget uppstartat lokalprojekt från 2021, ingår i 
lokalplansbudget

82 875

Solcellsinvestering, särskild satsning 3 000

Summa 167 805 79 485 215 285

Bygg & Miljö
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 255 255 765

Individ & Familjeomsorg
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 2 651 2 651 7 953

Vård & Omsorg
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar    5 000 5 500 17 500

Övriga investeringar 2 500 2 550 7 950

Ombudget från 2021 1 992

Summa 9 492 8 050 25 450

Avgiftsfinansierad verksamhet
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Kungsbacka bredband 30 275 31 725 96 550

Avfall och återvinning 9 700 71 500 46 000

Vatten och avlopp 298 300 468 960 654 190

Ombudget från 2021 125 778

Summa 464 053 572 185 796 740

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Exploateringar
Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningställer mark för bostads- och 
verksamhetsändamål. Ansvaret för exploateringsverksamheten ligger hos kommunstyrelsen. Explo-
ateringsprojekten sträcker sig över flera år och innebär omfattande och tidskrävande utredningar 
och planer. Den ekonomiska slutredovisningen för projekten ligger oftast i slutskedet av projektet 
eller deletappen, vilket kan vara flera år framåt i tiden. Nedan redovisas exploateringsverksamhet-
ens löpande inkomster och utgifter. Inkomsterna består dels av intäkter för markförsäljning och av 
exploateringsersättningar och exploateringsbidrag från exploatörerna. Utgifterna består av kostnader 
för inköp och iordningställande av mark samt utgifter för att bygga ut kommunala anläggningar inom 
exploateringsområdena. När projektet del- eller slutredovisas fördelas inbetalningarna och utbetal-
ningarna mellan balansräkningen och resultaträkningen. 

Belopp i miljoner kronor
Inkomster (-), Utgifter (+)

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan  
2027

Kassaflöde

Inbetalningar -124,8 -329,3 -366,1 -274,4 -257,4

Utbetalningar 136,3 280,3 317,8 215 152,8

Summa Kassaflöde 11,5 -49,0 -48,3 -59,4 -104,6

Effekter på balansräkningen

Utgifter anläggningstillgång 121,7 220 293,6 190,8 146,4

Summa balansräkning 121,7 220,0 293,6 190,8 146,4

Effekter på resultaträkningen

Intäkter markförsäljning -81,2 -248,1 -271,3 -157,3 -111,5

Exploateringsbidrag/Investeringsbidrag -43,6 -81,2 -94,8 -117,1 -145,9

Kostnader mark 14,6 60,3 24,2 24,2 6,4

Summa exploateringsresultat -110,2 -269,0 -341,9 -250,2 -251,0

*Från och med 2020 så redovisas exploateringsersättningarna som en intäkt när gatan är klar och inte längre som en
långfristig skuld 

Exploateringsinkomsterna uppgår till 124,8 miljoner kronor 2023. Av dessa avser 43,6 miljoner explo-
ateringsersättning och exploateringsbidrag från exploatörerna och 81,2 miljoner är prognostiserade 
intäkter för markförsäljning. Utgifterna för exploateringsverksamheten 2023 uppgår till 121,7 mil-
joner kronor avser investeringar i kommunala anläggningstillgångar och 14,6 miljoner kronor avser 
kostnader för inköp och iordningställande av mark till försäljning. Under planperioden 2026–2027 
har kommunen ett antal stora exploateringsprojekt både för bostadsändamål och för verksamhetsom-
råden, några av de större projekten beskrivs lite mer nedan.

INVESTERING OCH EXPLOATERING
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Bostäder

Kolla Parkstad
Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbacka 
kommun. Området innehåller hyresrätter, bostadsrätter 
och äganderätter. Här byggs radhus, kedjehus och flerfa-
miljshus. Merparten av bostadskvarteren är färdigställda. 
Utbyggnad av gator och annan infrastruktur pågår och 
beräknas vara klart under 2022–2023. Försäljning av de tre 
verksamhetstomterna i västra delen av området pågår. En 
tomt såldes år 2020.

Aranäs Stadsdel
I sydöstra Kungsbacka fortsätter den nya stadsdelen växa 
fram med två nya områden Aranäs 3 och 4. I Aranäs 3 
planerar kommunen för exploatering av ytterligare mark 
för bostadsändamål med ca 280 bostäder, parkeringshus 
och butikslokaler. Detaljplanen innebär en utbyggnad av 
bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i varierande 
höjder, byggstart av de tre kvarteren skedde under våren 
2022. Närmast järnvägen i öster har kommunen under 2021 
färdigställt ett parkeringshus, ett grönt stråk inklusive ett 
bullerskydd samt en återvinningsplats. 

I Aranäs 4 planerar kommunen för cirka 180 bostäder. 
Detaljplanen är klar och markanvisning planeras till början 
av 2023.

Väster om ån 
Väster om ån är det hittills största stadsomvandlingspro-
jektet i Kungsbacka. Centrala staden kommer att byggas 
ut med bostäder, handel och kontor. Projektet omfattar ett 
område från Alléskolan i söder till Kungsmässan i norr.

Inom kvarteret Valand ska det byggas cirka 300 bostäder 
varav hälften hyresrätter, kontor och lokaler för handel. 
Under 2019 invigdes parkeringshuset. Projektering och 
utbyggnad av gator, ledningar och övrig infrastruktur pågår. 
Under 2022 har kvarter 1 och kvarter 7 färdigställts och 
byggnation av kvarter 3 och 5 har påbörjats. Utbyggnaden av 
hela kvarteret Valand pågår preliminärt fram till år 2026. 

Nästa etapp är kvarteret Ejdern. För området pågår arbete 
med ett planprogram som godkändes i början av 2021. 
Projektet innehåller cirka 250 bostäder, ett parkeringshus, 
en ny större förskola och lokaler för centrumverksamhet. 
Detaljplanearbete startas efter avslutad markanvisning och 
försäljning av marken sker efter detaljplanen antagits, vilket 
beräknas ske i slutet av 2023.

Gjutaren och Liljan
Ytterligare ett område i anslutning till projekten Väster 
om ån är kvarteret Gjutaren och Liljan. För området har 
ett planprogram godkänts i slutet av 2020 och arbetet med 
detaljplan påbörjades i början av 2021. Projektet innehåller 
ca 250 bostäder och en ny skola för cirka 500 barn (förskola 
och F–6). Kommunen äger Liljan 1 och 2 samt Gjutaren 
1. Gjutaren 2 ägs av Riksbyggen. I nuvarande förslag har
Riksbyggen två kvarter med flerbostadshus och kommunen
ett kvarter med flerbostadshus, ett kvarter med radhus och
skolområdet. Kommunens kvarter med flerbostadshus har
markanvisats till Riksbyggen och kvarteret med radhus
planeras att markanvisas till annan aktör.

Foto: Amanda Liljevall, 
Kungsbacka kommun

INVESTERING OCH EXPLOATERING INVESTERING OCH EXPLOATERING

Anneberg centrum
Intill Annebergs pendelstation planeras det för ett nytt 
centrum som ska stärka Anneberg som tätort. Områ-
det kommer att innehålla cirka 400 bostäder, vård- och 
omsorgsboende, förskola, gruppbostad samt verksamhets-
lokaler. Kommunen är markägare och Serneke Sverige AB 
har tilldelats markanvisning. Planområdet har utvidgats 
med ytterligare ett område (före detta Snickerifabriken) 
som ägs av SW Fastigheter KB och som avser att utveckla 
sina fastigheter med nya bostäder och verksamhetslokaler. 
Förnärvarande pågår arbete med att ta fram en detaljplan 
som är beräknad att vara antagen under 2023. Det är dåliga 
geotekniska förhållanden inom planområdet och kommu-
nen kommer eventuellt att få kostnader för anläggande av 
förstärkningsåtgärder.

Björkris etapp 2
Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1. 
Planområdet kommer att innehålla cirka 800 bostäder 
med blandade upplåtelseformer samt förskola, skola och en 
fullmåtts idrottshall. Nya cirkulationsplatser kommer att 
anläggas vid Göteborgsvägen samt ett gång-och cykel-
stråk mellan Björkris etapp 2 och Hede station. Detaljplan 
för området väster om Göteborgsvägen antogs i början 
av 2021. Detaljplan för området öster om vägen dröjer 
ytterligare några år. Utbyggnad av kommunal allmän plats 
och byggnader pågår och beräknas ske i etapper under en 
10-årsperiod. Marken ägs huvudsakligen av Trollängen
Bostads AB, kommunen äger en mindre del.

Sydöstra centrum
Planprogrammet för Sydöstra centrum godkändes av 
kommunstyrelsen i januari 2020 och innehåller 4 etapper. 
Detaljplan för etapp 1 och 2 har påbörjats under 2021. 
Etapp 1 bedöms innehålla i storleksordningen 500–700 
bostäder och förskola och beräknas kunna antas i slutet 
av 2022. Den största delen av etapp 1 ägs av en Balder. 
Marken inom etapp 2 ägs huvudsakligen av kommunen. 
Inom etappen pågår klarläggande av de övergripande 
förutsättningarna för en planläggning, då det bland annat 
innefattar omlokalisering av Räddningstjänsten.

Skårby 2:3
Inom fastigheten finns idag 52 lägenheter i flerbostadshus 
som tillhör Tempohus AB och 25 lägenheter i modulhus 
som tillhör Serviceförvaltningen. Bostäderna är uppförda 
på kommunens mark med stöd av arrende och tillfälliga 
bygglov. Planarbete startade under 2020 i syfte att möjlig-
göra permanent bygglov för flerbostadshusen och att plan-

lägga för ett 40-tal villatomter för självbyggeri. Prognos för 
byggstart är i början av 2023.

Verksamhetsområden

Duvehed
Duvehed är ett av kommunens verksamhetsområden där 
försäljning av verksamhetsmark pågår. Området ligger i 
Fjärås stationssamhälle, bredvid järnvägen med närhet till 
motorvägen. Detaljplanen är antagen och klar och kom-
munen äger all mark i verksamhetsområdet. Under 2021 
har kommunen färdigställt utbyggnad av infrastrukturen 
för området och under 2021 har de första företagen börjat 
att etablera sig.

Klovsten
I Klovsten planerar Kungsbacka kommun för ett nytt verk-
samhetsområde i Kungsbacka stad. Detaljplanen kommer 
att möjliggöra för byggnation av lokaler för verksamheter, 
industri med tillhörande kontorslokaler samt centrumän-
damål. Totalt omfattar området cirka 22,5 hektar. Plan-
området är lokaliserat väst om Kungsbacka centrum och 
länkas samman med staden via väg 158. Det finns goda 
förutsättningar för kollektivt resande till och från verk-
samhetsområdet samt att det finns gång- och cykelstråk i 
anslutning till området. Arbetet med detaljplan för etapp 1 
väntas avslutas under andra halvan av 2022.

Frillesås Rya
Frillesås-Rya är ett verksamhetsområde öster om Fril-
lesås tätort. Det pågår arbete med detaljplan för området 
som omfattar cirka 30 hektar. Detaljplanen kommer vara 
inriktad på industriändamål med flexibla detaljplanebe-
stämmelser för att kunna etablera många olika verksam-
heter. Antagande är planerat till andra halvan av 2022 och 
utbyggnad av infrastruktur är planerad till början av 2023.

Bolsheden
Bollsheden är ett verksamhetsområde på cirka 20 ha i 
Kullavik utmed väg 158. Detaljplanen beräknas antas i 
mitten av 2022. Verksamhetsmarken i området är dels såld, 
dels markanvisad.  

Äskatorp
Äskatorp är ett verksamhetsområde på cirka 35 ha som 
ligger i Fjärås stationssamhälle. Detaljplanen är klar och 
större delen av verksamhetsmarken är såld till företag som 
påbörjat etablering under 2022.
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TIO ÅR I SAMMANDRAG

Tio år i sammandrag
Här får du en snabb överblick över kommunens ekonomiska utveckling under tio år 

2016 2017 2018 2019 2020

Skatt

Kommunal skattesats Kungsbacka procent 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33

Invånare

Antal invånare 31 december 80 442 81 986 83 348 84 395 84 930

Födda 779 731 822 805 763

Döda 607 624 615 573 643

Inflyttning 3 685 4 179 4 552 4 277 4 066

Utflyttning 2 771 3 007 3 404 3 480 3 663

Folkökning 1 086 1 279 1 355 1 029 523

Resultat och volymer

Årets resultat, miljoner kronor 89 163 171 210 415

Årets resultat i andel av skatteintäkter och statsbidrag, 

procent
2,1 3,6 3,6 4,2 7,9

Pensionskostnader, miljoner kronor 174 215 215 253 268

Pensionskostnader, kronor per invånare 2 163 2 622 2 580 2 998 3 415

Nettoinvesteringar, miljoner kronor 387 492 744 948 829

– varav inom skattefinansierad verksamhet 272 478 688 776 723

– varav inom avgiftsfinansierad verksamhet 93 56 70 200 134

– varav inom exploateringsområden 22 -42 -14 -28 -28

Tillgångar, miljoner kronor 5 104 5 538 6 215 7 053 7 859

Tillgångar, kronor per invånare 63 449 67 548 74 567 83 567 92 535

Soliditet, procent 28,0 28,8 28,4 31,5 33,3

Likviditet, miljoner kronor 183 160 194 156 381

Likviditet, kronor per invånare 2 275 1 952 2 328 1 848 4 486

Låneskuld, miljoner kronor 550 650 950 1 350 1 561

Låneskuld, kronor per invånare 6 837 7 928 11 398 15 996 18 380

Pensionsskuld, miljoner kronor 1 710 1 701 1 673 1 689 1 747

Pensionsskuld, kronor per invånare 21 258 20 747 20 072 20 015 20 570

Borgensåtagande, miljoner kronor 2 738 2 892 3 059 3 283 3 412

Borgensåtagande, kronor per invånare 34 037 35 274 36 702 38 900 40 174

* Jämföresletalen för 2019 är justerade med anledning av övergång till RKR R2 under 2020  Åren dessförinnan bygger på tidigare gällande redovisningsprincip  

TIO ÅR I SAMMANDRAG

2021 2022 2023 2024 2025

Skatt

Kommunal skattesats Kungsbacka procent 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33

Invånare

Antal invånare 31 december 85 301 86 051 86 686 87 758 88 954

Födda 778 776 781 804 829

Döda 678 674 692 710 729

Inflyttning 4 113 4 291 4 223 4 683 4 865

Utflyttning 3 842 3 643 3 678 3 705 3 770

Folkökning 371 750 634 1 072 1 195

Resultat och volymer

Årets resultat, miljoner kronor 465 201 132 160 165

Årets resultat i andel av skatteintäkter och statsbidrag, 

procent
8,4 3,6 2,3 2,7 2,6

Pensionskostnader, miljoner kronor 301 236 393 371 350

Pensionskostnader, kronor per invånare 3 599 2 743 4 534 4 228 3 935

Nettoinvesteringar, miljoner kronor 608 853 1 228 1 162 1 426

– varav inom skattefinansierad verksamhet 493 730 753 639 1067

– varav inom avgiftsfinansierad verksamhet 120 274 464 572 407

– varav inom exploateringsområden -5 -151 12 -49 -48

Tillgångar, miljoner kronor 8 448 8 870 9 316 9 860 10 729

Tillgångar, kronor per invånare 99 000 103 078 107 465 112 352 120 617

Soliditet, procent 36,5 37,0 36,7 36,3 34,9

Likviditet, miljoner kronor 372 430 150 53 34

Likviditet, kronor per invånare 4 361 4 997 1 730 604 382

Låneskuld, miljoner kronor 1 576 1 817 2 067 2 417 3 117

Låneskuld, kronor per invånare 18 480 21 110 23 839 27 536 35 035

Pensionsskuld, miljoner kronor 1 790 1765 1 831 1 866 1 870

Pensionsskuld, kronor per invånare 20 979 20 511 21 122 21 263 21 022

Borgensåtagande, miljoner kronor 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502

Borgensåtagande, kronor per invånare 41 049 40 691 40 393 39 899 39 363
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§ 96 Dnr 2021-01038 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 

Beslut 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 daterad 16 maj 2022, nedan kallad 
budgetdokumentet, fastställs. 

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden samt direktiv fastställs. 

Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2023 på 132,1 
miljoner kronor.  

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 594,1 
miljoner kronor 2023 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav 
kommunrevisionens ram är 3,3 miljoner kronor.  

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 
10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 fastställs till 1 228,2 miljoner 
kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet. 

Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, 
Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 464,1 miljoner kronor 
2023 (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 
2023). 

Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med 
budgetdokumentet. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs. 

Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 procent. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023. 

Reservation 
Elisabeth Lyckevall (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Lars 
Eriksson (S), Kent Stenhammar (S), Maj-Britt Rane Andersson (S), Gert Svensson 
(S), Britt Tönnberg (S), Susann Petrusson (S), Maria Rasmussen (V), Kristina 
Rasmussen (V), Maria Losman (MP), Clas Rosander (MP), Carita Boulwén (SD), 
Tommy Bech (SD), Susanne Andersson (SD), Stefan Vilumsons (SD), Torbjörn 
Andersson (SD), Tobias Eriksson (SD), Hampus Jägnert (SD) och Ingolf Johnsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Kommunstyrelsens beslut den 31 maj 2022, § 109 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan 
att ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån vid 
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förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 250 miljoner kronor, dock får den 
totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 066,5 miljoner kronor. 
Kommundirektören samt ekonomichefen, eller deras respektive ersättare, utses att 
var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, innehåller förslag till kommunövergripande 
mål med tillhörande fokusområden, direktiv, mål för god ekonomisk hushållning, 
skattesats, resultat och balansräkning, nämndernas ramar, investeringar, 
exploateringar, lokalplan samt ekonomistyrningsprinciper. 

Budgeten visar för 2023 ett överskott på 132,1 miljoner kronor, för 2024 ett 
överskott på 160,1 miljoner kronor och för 2025 ett överskott på 165,3 miljoner 
kronor. 

Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) lämnat i Cirkulär 2022:15. 

Budgetramarna till nämnderna 2023 är uppräknade med 2,5 procent för att möta pris- 
och löneökningar. Livsmedel räknas upp med 3 procent för fortsatt hög kvalitet på 
måltiderna. Budgeten omfattar också utökade medel för att möta ökade kostnader för 
pensioner samt arbetsgivaravgifter. Internränta för nämnderna är 1,25 procent och 
räntan för nyupplåning är beräknad till 2,5 procent.  

Övriga tillägg har bland annat gjorts för ökat välmående och att motverka psykisk 
ohälsa med fokus på unga och äldre med 5 miljoner årligen, förebyggande arbete för 
ekonomisk rådgivning 0,7 miljoner, osakliga löneskillnader 3 miljoner, digitalisering 
10 miljoner och innovation 10 miljoner per år under en femårsperiod för att 
möjliggöra en förändring av arbetssätt. Till natur och näringslivet tillskjuts medel för 
fler motionsspår och vandringsleder samt pengar till utökad parkering och 
omläggning av vägen till Tjolöholm.  

För åren 2024 och 2025 är ramarna uppräknade med 2,5 procent.  

Kommunens fastigheter har solceller på en stor andel av taken. För att öka 
utbyggnadstakten satsas investeringsmedel om 3 miljoner extra under 2023 för att 
öka andelen egenproducerad energi. Investeringsbudgeten stärks med 1 miljon 2023 
för att öka tryggheten kring Badhusparken och Resecentrum genom att förbättra 
belysningen i stadens centrala delar.  

Under 2023 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 2,3 procent. Under 
åren 2024–2025 beräknas resultatet bli fortsatt positivt. Låneskulden ökar under 
planperioden till 3 116,5 miljoner kronor. Skulden vid årsskiftet 2021/2022 var 
1 576,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-31, § 109 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 176 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
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Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, 2022-05-16 
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023 
Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2023 

Anförande 
Lisa Andersson (M), Christian Johansson (M), Maria Gathendahl (M), Kalle Påsse 
Sundvall (M), Thure Sandén (M), Hravn Forsne (M), Axel Storckenfeldt (M), Peter 
Söderberg (M), Per Stenberg (M), Emanuel Forsell (M), Fredrik Hansson (C), 
Kristina Karlsson (C), Bengt Alderin (C), Anders Eriksson (C), Karin Green (C), 
Monica Neptun (L), Jan Eric Knutas (L), Elin Hysén (L), Madelene Höök (L), 
Birgitta Gustafsson (L), Peter Wesley (KD), Marie Wadström (KD), Ulrika 
Högstrand (KD), Helena Nyborg (KD), Elisabeth Lyckevall (S), Johan Tolinsson (S), 
Magdalena Sundqvist (S), Lars Eriksson (S), Kent Stenhammar (S), Maj-Britt Rane-
Andersson (S), Gert Svensson (S), Britt Tönnberg (S), Susann Petrusson (S), Maria 
Rasmussen (V), Maria Losman (MP), Clas Rosander (MP), Carita Boulwén (SD), 
Tommy Bech (SD), Susanne Andersson (SD), Stefan Vilumsons (SD), Roger 
Larsson (KB) håller anförande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L), Peter Wesley (KD), 
Emanuel Forsell (M), Axel Storckenfeldt (M), Christian Johansson (M), Ulrika 
Högstrand (KD), Jan Eric Knutas (L), Annika Hedman (C), Elin Hysén (L), Hravn 
Forsne (M), Marie Wadström (KD), Madelene Höök (L), Kristina Karlsson (C), 
Kalle Påsse Sundvall (M), Thure Sandén (M), Anders Eriksson (C), Karin Green (C), 
Bengt Alderin (C), Helena Nyborg (KD), Maria Gathendahl (M), Birgitta Gustafsson 
(L) och Per Stenberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
kommunbudget 2023. 

Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD), Stefan Vilumsons (SD) och Susanne 
Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 
2023. 

Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Elisabeth Lyckevall (S), Maj-Britt 
Rane Andersson (S), Lars Eriksson (S), Susann Petrusson (S), Britt Tönnberg (S), 
Kent Stenhammar (S) och Gert Svensson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 
förslag till kommunbudget 2023. 

Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till 
kommunbudget 2023. 

Maria Rasmussen (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 
2023. 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag till kommunbudget 2023, Socialdemokraternas 
förslag till kommunbudget 2023, Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 
2023, Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023 och Vänsterpartiets förslag till 
kommunbudget 2023. 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till kommunbudget 2023, 
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023, Sverigedemokraternas förslag 
till kommunbudget 2023, Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023 och 
Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2023 mot varandra, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till kommunbudget 2023. 

Omröstning begärs.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till kommunbudget 2023 är 
huvudförslag i kommande huvudomröstning.  

Ordföranden ställer sedan Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023, 
Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023, Miljöpartiets förslag till 
kommunbudget 2023 och Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2023 mot 
varandra, och finner att kommunfullmäktige utser Socialdemokraternas förslag till 
kommunbudget 2023 till motförslag i huvudomröstningen. 

Omröstning begärs.  

Ordföranden finner att Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023 är 
huvudförslag i kommande kontrapropositionsomröstning. 

Ordföranden ställer sedan Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023, 
Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023 och Vänsterpartiets förslag till 
kommunbudget 2023 mot varandra, och finner att kommunfullmäktige utser 
Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023 till motförslag i 
kontrapropositionsomröstningen. 

Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning för 
kontrapropositionsomröstningen som kommunfullmäktige godkänner:  

Ja-röst innebär att utse Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023 till 
motförslag i huvudomröstningen.  
Nej-röst innebär att utse Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023 till 
motförslag i huvudomröstningen 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 16 ja-röster mot 11 nej-röster och 
34 som avstår, beslutar att utse Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
till motförslag i huvudomröstningen.
 Ledamot Röst 

3 Elisabeth Lyckevall (S) Ja 
40 Johan Tolinsson (S) Ja 
41 Magdalena Sundqvist (S) Ja 
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 Ledamot Röst 

42 Lars Eriksson (S) Ja 
43 Kent Stenhammar (S) Ja 
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S) Ja 
47 Maria Rasmussen (V) Ja 
48 Kristina Rasmussen (V) Ja 
49 Maria Losman (MP) Ja 
50 Clas Rosander (MP) Ja 
61 Agnetha Ernegård (-) Ja 
201 Marianne Wallengren (M) Ja 
207 Lars Äng (M) Ja 
220 Gert Svensson (S) Ja 
221 Britt Tönnberg (S) Ja 
222 Susann Petrusson (S) Ja 
36 Helena Nyborg (KD) Nej 
51 Carita Boulwén (SD) Nej 
53 Tommy Bech (SD) Nej 
54 Susanne Andersson (SD) Nej 
55 Stefan Vilumsons (SD) Nej 
56 Torbjörn Andersson (SD) Nej 
57 Kenth Wallin (SD) Nej 
58 Tobias Eriksson (SD) Nej 
202 Lars Thelén (M) Nej 
229 Hampus Jägnert (SD) Nej 
233 Ingolf Johnsson (SD) Nej 
1 Anders Ekström (M) Avstår 
2 Peter Wesley (KD) Avstår 
4 Andreas Johansson (M) Avstår 
5 Lisa Andersson (M) Avstår 
6 Christian Johansson (M) Avstår 
7 Maria Gathendahl (M) Avstår 
10 Kalle Påsse Sundvall (M) Avstår 
12 Thure Sandén (M) Avstår 
13 Hravn Forsne (M) Avstår 
14 Charlotte Wallenstein (M) Avstår 
15 Axel Storckenfeldt (M) Avstår 
16 Peter Söderberg (M) Avstår 
18 Per-Axel Carlsson (M) Avstår 
19 Berit Bergström (M) Avstår 
20 Ann-Helene Reimertz (M) Avstår 
21 Per Stenberg (M) Avstår 
22 Fredrik Hansson (C) Avstår 
23 Kristina Karlsson (C) Avstår 
24 Bengt Alderin (C) Avstår 
26 Anders Eriksson (C) Avstår 
27 Annika Hedman (C) Avstår 
28 Heinrich Kaufmann (C) Avstår 
29 Karin Green (C) Avstår 
32 Monica Neptun (L) Avstår 
33 Jan Eric Knutas (L) Avstår 
34 Elin Hysén (L) Avstår 
35 Madelene Höök (L) Avstår 
37 Marie Wadström (KD) Avstår 
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Kommunfullmäktige Datum  

2022-06-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

 Ledamot Röst 

38 Ulrika Högstrand (KD) Avstår 
60 Roger Larsson (KB) Avstår 
203 Emanuel Forsell (M) Avstår 
212 Marie Björsell (C) Avstår 
215 Birgitta Gustafsson (L) Avstår 
217 Marie-Louise Rolf (L) Avstår 

 
Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning för huvudomröstningen 
som kommunfullmäktige godkänner:  

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag till kommunbudget 2023.  
Nej-röst innebär att bifalla Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 38 ja-röster mot 11 nej-röster och 
12 som avstår, beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till kommunbudget 
2023. 

 Ledamot Röst 

1 Anders Ekström (M) Ja 
2 Peter Wesley (KD) Ja 
4 Andreas Johansson (M) Ja 
5 Lisa Andersson (M) Ja 
6 Christian Johansson (M) Ja 
7 Maria Gathendahl (M) Ja 
10 Kalle Påsse Sundvall (M) Ja 
12 Thure Sandén (M) Ja 
13 Hravn Forsne (M) Ja 
14 Charlotte Wallenstein (M) Ja 
15 Axel Storckenfeldt (M) Ja 
16 Peter Söderberg (M) Ja 
18 Per-Axel Carlsson (M) Ja 
19 Berit Bergström (M) Ja 
20 Ann-Helene Reimertz (M) Ja 
21 Per Stenberg (M) Ja 
22 Fredrik Hansson (C) Ja 
23 Kristina Karlsson (C) Ja 
24 Bengt Alderin (C) Ja 
26 Anders Eriksson (C) Ja 
27 Annika Hedman (C) Ja 
28 Heinrich Kaufmann (C) Ja 
29 Karin Green (C) Ja 
32 Monica Neptun (L) Ja 
33 Jan Eric Knutas (L) Ja 
34 Elin Hysén (L) Ja 
35 Madelene Höök (L) Ja 
36 Helena Nyborg (KD) Ja 
37 Marie Wadström (KD) Ja 
38 Ulrika Högstrand (KD) Ja 
57 Kenth Wallin (SD) Ja 
201 Marianne Wallengren (M) Ja 
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Kommunfullmäktige Datum  

2022-06-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

 Ledamot Röst 

202 Lars Thelén (M) Ja 
203 Emanuel Forsell (M) Ja 
207 Lars Äng (M) Ja 
212 Marie Björsell (C) Ja 
215 Birgitta Gustafsson (L) Ja 
217 Marie-Louise Rolf (L) Ja 
3 Elisabeth Lyckevall (S) Nej 
40 Johan Tolinsson (S) Nej 
41 Magdalena Sundqvist (S) Nej 
42 Lars Eriksson (S) Nej 
43 Kent Stenhammar (S) Nej 
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S) Nej 
47 Maria Rasmussen (V) Nej 
48 Kristina Rasmussen (V) Nej 
220 Gert Svensson (S) Nej 
221 Britt Tönnberg (S) Nej 
222 Susann Petrusson (S) Nej 
49 Maria Losman (MP) Avstår 
50 Clas Rosander (MP) Avstår 
51 Carita Boulwén (SD) Avstår 
53 Tommy Bech (SD) Avstår 
54 Susanne Andersson (SD) Avstår 
55 Stefan Vilumsons (SD) Avstår 
56 Torbjörn Andersson (SD) Avstår 
58 Tobias Eriksson (SD) Avstår 
60 Roger Larsson (KB) Avstår 
61 Agnetha Ernegård (-) Avstår 
229 Hampus Jägnert (SD) Avstår 
233 Ingolf Johnsson (SD) Avstår 

 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 



Socialdemokraternas
Skuggbudget
Kungsbacka
2023



Vi socialdemokrater vill se ett starkare Kungs-
backa med mer resurser till skolan och omsorgen. 
Kungsbacka ska vara en modern välfärdskommun 
som bygger på sammanhållning. Det är så vi ska-
par ett bättre Kungsbacka. 
En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad 
trygghet och jämlikhet. Välfärden ger lika bra 
förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrar-
nas ekonomi och utbildningsnivå. Omsorg efter 
behov – inte efter plånbok. Den ger samma goda 
äldreomsorg till undersköterskan som till direk-
tören. Det är grunden för ett starkt och tryggt 
samhälle. 
Nationellt har Socialdemokraterna prioriterat 
fler anställda i välfärden framför skattesänkning-
ar. Allt fler har ett jobb att gå till, och många av 
dessa arbetar inom välfärden. Det bidrar till att 
bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sve-
rige. Vi vill fortsätta att utbilda och anställa fler 
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så att 
vårdköerna kan kortas. Vi vill anställa fler lärare 
så att eleverna kan får mer hjälp och stöd i sina 
utbildningar.
Vår gemensamma välfärdsmodell ska göra Kungs-
backa och Sverige fantastiskt. Genom att ställa 
krav på varandra men också genom att hjälpas 
åt, utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. 

När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi 
mer; byta jobb, starta företag, bilda familj, flytta 
eller börja studera. Det tjänar vi alla på.
När välfärden omfattar alla kan den enskilda 
människans frihet växa. Då kan alla få chansen att 
förverkliga sina livsdrömmar. Detta är grunden 
för socialdemokratisk politik. 
I Kungsbacka investerar vi så att våra invånare ska 
ha goda förutsättningar till god fysisk och psykisk 
hälsa, stöd när du behöver men också goda för-
utsättningar att stödja andra när du är stark och 
andra behöver dig.
En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för 
såväl för den svenska välfärden som den kom-
munala välfärden i Kungsbacka. I kommunen tar 
Socialdemokraterna stort ansvar för en hållbar 
ekonomi. Med det sagt håller vi nogsamt ögonen 
på de partier som leder kommunen och bevakar 
att de investerar de statsbidrag som den socialde-
mokratiska regeringen skickar till Kungsbacka. Vi 
gör vårt yttersta för att dessa pengar ska komma 
de kommuninvånare till gagn som behöver dem 
bäst och som de är ämnade för. 
Socialdemokraterna vill verka för att Sverige och 
Kungsbacka ska uträtta stordåd i framtiden. 

Det kan vi göra:

 • När vi håller ihop

 • När vi ser till att ta beslut som skapar en god gemensam  
  vård, omsorg och utbildning

 • När vi verkar för en bättre boendesituation i kommunen med hyres- 
  rätter som våra unga, äldre, personer med funktionsnedsättning eller  
  vem som helst har råd att bo i 

 • När vi säger nej till större klyftor och vinstjakt i välfärden.

Kungsbacka kan bättre
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Dessa är några av de reformer och resultat som den socialdemokratiskt 
ledda regeringen levererat nationellt under senaste mandatperioden:

I Kungsbacka kommer Socialdemokraterna att värna välfärden i kommunen, genom att 
envist fortsätta att bevaka framtida statsbidrag, se till att dessa satsningar verkligen kommer 
dit de är avsedda samt leder till höjd kvalitet på välfärden i Kungsbacka.  

• Vi kan agera kraftfullt tack vare god ekonomi och 
den lägsta statsskulden sen 1977.

• A-kassan har förstärkts ytterligare och omfattar fler. 
Antalet medlemmar ökar.

• Alla arbetstagare har rätt att larma om missförhål-
landen. Därför har vi stärkt skyddet för visselblåsare i 
all privat och offentlig verksamhet.

• Rekordstort byggande: Under 2020 färdigställdes 
det mer än dubbelt så många hyresrätter som 2014. 
Närmare 60 000 bostäder har påbörjats det senaste 
året. Trenden är att de flesta nya lägenheter som 
färdigställs är hyresrätter. Det beror bland annat på 
regeringens investeringsstöd för byggande.

• Historisk satsning på välfärden. 61 miljarder kronor 
tillfördes välfärden 2020 och 44 miljarder kronor 2021. 
Det är pengar som kommuner och regioner kan 
använda till att exempelvis stärka äldreomsorgen och 
skolan. 

• En historisk satsning på svensk äldreomsorg med 
en bred permanent resursförstärkning till kommuner-
nas äldreomsorg med 4 miljarder kronor årligen och 
en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder inom 
regeringens äldreomsorgslyft med ytterligare 1,7 mil-
jarder kronor 2021. Tillsammans med de medel som 
aviserades när äldreomsorgslyftet kom innebär det 7,4 
miljarder kronor till svensk äldreomsorg 2021.

• Det generella statsbidraget – det vill säga statens 
ekonomiska bidrag till kommuner och regioner – har 
dessutom höjts permanent med 22,5 miljarder kronor 
hittills under mandatperioden. Även dessa pengar re-
gioner och kommuner kan använda för att exempelvis 
stärka vården, skolan och äldreomsorgen.

• Den orättfärdiga skillnaden i beskattning mellan 
lön och pension tas bort till 2023.

• Vi har infört närmare 3 tillgänglighetsmiljarder som 
går direkt till regionernas arbete med att korta vänte-
tider i vården.

• Vi har riktat över 3 miljarder kronor till primärvår-
den, bland annat så att fler ska kunna få en fast läkar-

kontakt på sin vård- eller hälsocentral.

• Vi kär mer än halvvägs till målet om tio tusen nya 
polisanställda. Rekordmånga poliser i riket – fler än 21 
000 stycken.

• Straffrabatt för unga slopas för 18-20-åringar för 
brott med minimistraff ett års fängelse eller mer.

• Alla punkter är klara eller på gång i regeringens 
34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminalite-
ten.

• Regeringen har beslutat om den största satsningen 
på civilt försvar i modern tid. Sammanlagt förstärks 
det civila försvaret med 4,2 miljarder kronor fram till 
2025.

• Regeringen föreslår ett nytt amfibieregemente i 
Göteborg, en flygflottilj i Uppsala och nya regemen-
ten i Arvidsjaur, Kristinehamn, Falun och Sollefteå 
med ett utbildningsdetachement i Östersund.

• Regeringen har presenterat den största ekonomis-
ka ramen någonsin för infrastruktursatsningar. Totalt 
närmare 900 miljarder kronor för perioden 2022-2033. 

• Regeringen har beslutat att avsätta 100 miljoner 
kronor årligen 2020-2021 för att stärka de ideella kvin-
no- och tjejjourernas arbete.

• Sverige visar att det går att skapa nya jobb och 
sänka utsläppen på samma gång. Våra växthusgasut-
släpp har minskat med 40 procent sedan 1990. Vi har 
klarat etappmålet för 2020.

• Med en tydlig politisk styrning mot fossilfrihet, 
generösa stöd och framåtlutade företag skapas nu 
tiotusentals nya jobb när Sverige nyindustrialiseras 
med enorma investeringar i klimatvänlig tillverkning 
av batterier och fossilfritt stål.

• Svensk export av klimateffektiv teknik pressar ned 
utsläppen i andra länder med motsvarande halva Sve-
riges nationella utsläpp.

• Ett riktat miljardstöd på 6 miljarder till kollektiv- 

trafiken.
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När det kommunala bokslutet var klart för 2021 
visade det ett överskott på 465 miljoner. Resul-
tatet är i stor utsträckning en effekt av att kom-
munen erhållit stora tillskott i form av ökade 
statsbidrag samt en rad olika stödåtgärder med 
anledning av Covid-19.
En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för 
den svenska välfärden. Men när det ekonomiska 

överskottet sker på bekostnad av dem som har 
det tuffast i vårt samhälle har man missförstått 
begreppet ansvarsfull ekonomisk politik. Vi 
socialdemokrater vill ha ett Kungsbacka där den 
ekonomiska politiken är långsiktig och en politik 
där man vågar göra tidiga insatser. Insatser som 
garanterar en stabil tillvaro för individer, grupper 
och samhälle. 

 • Vi ger elever det stöd de behöver i skolan,  
  innan de får bekymmer

 • Vi stödjer våra unga på fritiden, så väl när det  
  gäller idrott som kultur 

 • Vi för en ansvarsfull ekonomisk politik där vi hjälper de mest 
  utsatta i samhället så att de på så sätt också kan bidra utefter förmåga

 • Vi har en kommun där olika boendeformer  
  finns som täcker allas olika behov 

 • Alla individer med psykisk ohälsa ska få stöd, vård och/eller  
  behandling om så behövs, så väl vuxna som barn och unga

 • Våra invånare med fysiska och psykiska funktionshinder ska  
  få det stöd som de behöver för att få ett gott och värdigt liv i Kungsbacka 

 • De som är anställda i Kungsbacka kommun ska ha goda  
  förutsättningar att göra ett gott jobb med goda och rimliga arbetsvillkor.  
  Vår personal ska ha god förutsättning till adekvat fortbildning.

Socialdemokraterna i Kungsbacka har alltid, och kommer alltid, ta ansvar för en ekonomi 
i balans. Under året som gått har det tydligt visat sig att vi kan klara både en god ekonomi 
och samtidigt ha råd med alla ovanstående, nödvändiga satsningar.

Socialdemokraterna prioriterar välfärden
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Bostadsbristen i Kungsbacka är påtaglig. Det 
handlar inte bara om för få bostäder utan också 
om bristen på olika sorters bostäder.

I Kungsbacka har vi för få hyresrätter och vi kan 
inte heller erbjuda tillräckligt antal boenden med 
särskild service. Våra ungdomar som har funk-
tionsnedsättningar måste få tillgång till boenden 
som passar dem när de ska flytta hemifrån. 

Våra unga har svårt att hitta bostäder när de vill 

flytta hemifrån. När man separerar kan det vara 
i det närmaste omöjligt att hitta boendeformer 
som fungerar. Våra äldre som vill lämna sin villa 
har svårt att hitta ett alternativt boende. Våra 
nyanlända riskerar att stå utan ”tak över huvu-
det” när etableringstiden är över och vi har nu 
bostadslösa barnfamiljer. Dessutom behöver de 
företag som etablerar sig eller växer i Kungsbacka 
bostäder till sina anställda.

Bostäder i Kungsbacka 

Direktiv för ett bättre Kungsbacka  
att bo och verka i 

5

Med detta som bakgrund vill Socialdemokraterna i Kungsbacka  
lägga följande direktiv till Kommunstyrelsen

•  Bostadsbristen och bostadsproblematiken i Kungsbacka ska bli en  
prioriterad fråga och förutsättningar för nybyggnationer i olika former ska 
uppmuntras inom såväl kommunala bolag som privata fastighetsägare. 
Kommunen behöver bygga 1 000 bostäder, varav minst 50 procent  
hyresrätter årligen de kommande åren för att minska bostadsbristen. 

För att detta ska bli verklighet behöver vi ha en aktiv markpolitik där vi  
får till stånd ett kommunalt markägande i större skala än vad som är  
verklighet idag. 

Uppföljning av direktivet sker i Kommunens Årsredovisning för år 2023.



Enligt svensk lag är arbetsgivaren ansvarig för ar-
betsmiljön med fokus på att förebygga sjukdom, 
olycksfall och ohälsa. En god arbetsmiljö för 
kommunens anställda är en överlevnadsfråga för 
Kungsbacka kommun. Att skapa förutsättningar 
för en god arbetsmiljö där personalen går till job-
bet med en skön känsla i magen är därför mycket 
viktigt. Kungsbacka kommun måste jobba före-
byggande gällande både fysisk och psykisk ohälsa 
kopplad till arbetsmiljön och kommunens fem 
övergripande arbetsmiljömål måste nås. Sjukskriv-

ningar, orsakade av dålig arbetsmiljö, är kostsam-
ma både för medarbetaren och arbetsgivaren. En 
god arbetsmiljö är därför en vinst för både den 
enskilde medarbetaren och arbetsgivaren. Om 
Kungsbacka kommun lyckas säkerställa en god 
arbetsmiljö följer ett gott rykte, vilket kan påverka 
att erfaren personal stannar och nyrekrytering av 
kompetenta och erfarna medarbetare blir lättare 
i framtiden. En god arbetsmiljö är ett fundament 
i vår strävan att säkerställa att Kungsbacka kom-
mun kan leverera en god välfärd och service.

Bättre arbetsmiljö för våra anställda inom Kungsbacka kommun

Med detta som bakgrund vill Socialdemokraterna i Kungsbacka  
lägga följande direktiv till Kommunstyrelsen

•  Våra medarbetares arbetsmiljö ska högre upp på dagordningen  
och bli en än mer prioriterad fråga. Våra medarbetares initiativ till för- 
bättrad arbetsmiljö ska uppmuntras och synpunkter och förbättrings- 
förslag ska tas på mycket större allvar än idag. Våra medarbetares  
synpunkter ska systematiskt tas in och analyseras för att man ska  
kunna göra adekvata förändringar som påverkar deras arbetssituation positivt.

Våra medarbetare ska ges mycket större mandat än de har idag att  
framföra brister utan rädsla av att själva råka illa ut. Kommunen behöver  
förbättra den upplevda arbetsmiljön väsentligt.

Uppföljning av direktivet sker i Kommunens Årsredovisning för år 2023.
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Ett bättre Kungsbacka för unga
Vi lånar Kungsbacka av våra unga. Vi är skyldiga 
våra barn och ungdomar goda förutsättningar till 
ett gott liv i vår kommun. Många unga har det 
tufft efter de år som gått och fått betala ett högt 
pris genom minskade fritidsaktiviteter, minskad 
fysisk aktivitet men också genom psykiska på-
frestningar på sin hälsa så som ensamhet och 
minskade sociala kontakter. Vi behöver göra ett 
gott folkhälsoarbete riktat mot unga, mer rörelse, 
föreningsaktiviteter, ett brett kulturellt utbud och 
ett fortsatt förebyggande arbete mot alkohol och 
droger. Med satsningar som dessa kan vi hjälpa 
våra barn och ungdomar till en ljusare framtid.

När man mår som sämst och när livet inte visar 
sig från sin snällaste sida är kulturen ett livselixir. 
Det handlar både om att utöva och att konsume-
ra kultur. Krisen som har drabbat vårt samhälle 
under 2020 och 2021 har visat betydelsen av 
kulturen för att vi som människor ska må bra och 
blomstra. Krisen har tyvärr också gjort att många 
familjer har väsentligt mindre i plånboken för att 
ha råd med det man hade innan. Kulturen får ald-
rig blir en plånboksfråga. Därför vill vi lägga till 3 
miljoner kronor så att Kulturskolan blir avgiftsfri 
för alla barn och ungdomar från 2023.

Det är nödvändigt att vi i Kungsbacka tar vår 
del av ansvaret och gör klimatsatsningar som ger 
våra barn och ungdomar möjligheter till en god 
framtid. Vi vill kombinera denna klimatsatsning 
med att stärka barns och ungdomars möjligheter 
att själva kunna ta sig till sina fritidsaktiviteter, 
kompisar och träningar. Tillsammans med region 
Halland vill vi ta första steget till att alla barn och 
unga upp till och med 19 år ska få åka gratis i 
kollektivtrafiken. Till detta avsätter vi 4 miljoner 
kronor.

I Kungsbackas grundskolor formas dagligen 
framtiden för över 10 000 barn och ungdomar.
Inom våra gymnasieskolor finns det ungefär 3000 
elever. Skolan handlar om så mycket mer än att 
bara lära sig enskilda ämnen som matematik eller 
engelska. Skolan är den enskilt viktigaste skyd-

dande faktorn för att ungdomar ska klara sig bra 
i livet. Det handlar om allt från att lära sig sociala 
koder, lära sig lyssna och samarbeta till att träffa 
nya kompisar. Därför vill Socialdemokraterna i 
Kungsbacka ge barn och unga samt personalen 
på skolorna ännu bättre förutsättningar för att 
tillsammans forma en ännu bättre skola. 

Socialdemokraterna vill satsa extra på elevhälsan 
för att ge våra ungdomar en bättre hälsa, såväl 
psykiskt som fysiskt. Genom att jobba hälsofräm-
jande och förebyggande ges ungdomarna större 
möjligheter till välmående. Detta gäller både 
elever i grundskolan och gymnasieskolan och 
vi vill därför satsa 20 miljoner kronor extra på 
elevhälsan för våra unga i Kungsbacka. På flera 
skolenheter räcker detta för att anställa till exem-
pel ytterligare en kurator eller specialpedagog på 
heltid, och i vissa fall mer. På de mindre enhe-
terna kan man förstärka elevhälsan med del av 
tjänst inom elevhälsan. Förutom denna satsning 
vill vi stärka upp det främjande och förebyggande 
arbetet för att motverka psykisk och fysisk ohälsa 
inom Kultur & Fritid med 1 miljon kronor.

Socialpedagoger med sin kompetens kan vara en 
viktig del i ett elevhälsoteam. Vi ser redan idag 
skolor i kommunen som till hösten anställt soci-
alpedagoger för att stödja eleverna, hjälpa till vid 
konflikter och motverka en ”anti-plugg-kultur”.  
Detta kan dessutom ge bättre förutsättningar för 
lärare att få mer tid till planering och reflektion. 
Detta behöver stärkas och vi vill därför avsätta 5 
miljoner kronor för större möjligheter att anstäl-
la socialpedagoger. 
Fria pedagogiska måltider är ett annat område 
som Socialdemokraterna anser viktigt. Det är 
viktigt att vuxna finns där för ungdomarna och 
att dessa känner en närhet och tillgänglighet för 
en dialog och samtal när behovet finns. 
Vi socialdemokrater vill avsätta 3 miljoner för 
detta ändamål.

De medel som idag avsätts till kompetensutveck-
ling vill vi förstärka med 3 miljoner ute i verk-
samheterna.
Den närmaste skolan ska alltid vara den bästa 

Ekonomiska satsningar för 
ett bättre Kungsbacka
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skolan. Att nå en likvärdig skola är en av de störs-
ta utmaningarna Förskola & Grundskolan har i 
Kungsbacka idag. Idag finns ett grundbelopp/
elevpeng som är samma för alla. Därefter om-
fördelas strukturbidraget efter socioekonomiska 
faktorer inom grundskolan, fritidshemmen och 
förskolan. Vi vill göra extra satsningar där det be-
hövs som mest, just för att den närmaste skolan 
ska vara den bästa skolan. Här vill vi satsa  
4 miljoner kronor.

Ett bättre Kungsbacka för individer med  
särskilda behov
Kungsbacka kommun ska leverera en välfärd 
för alla. I Kungsbacka ska alla ha möjlighet att 
utvecklas hela livet. Detta får inte bara gälla den 
som är rik, frisk och kan klara sig själv. Detta ska 
gälla alla, inte minst våra invånare med någon 
form av funktionsnedsättning. Här kan Kungs-
backa bättre. 
Flera av de satsningar vi vill göra är för att åter-
skapa det som aldrig borde tagits bort men ändå 
bortrationaliserats under den senaste mandat-
periodens spariver. Vi vill därför öka mängden 
personal på gruppboenden och serviceboenden 
samt utöka möjligheterna att ändra personalens 
scheman för att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi 
vill också förbättra möjligheterna att få plats på 
korttidsverksamhet för de som har detta behov. 
Kommunens dagliga verksamhet behöver också 
återupprustas. Till detta vill vi avsätta 13 miljoner 
kronor.
Personligt ombud finns som verksamhet i 270 av 
Sveriges 290 kommuner. Personligt ombud finns 
i Hallands alla kommuner  – utom i Kungsbacka. 
Verksamheten vänder sig till personer som har 
fyllt 18 år och har psykiska funktionsnedsättning-
ar och betydande och väsentliga svårigheter att 

utföra aktiviteter på olika livsområden. Vi social-
demokrater vill värna denna verksamhet. Social-
demokraterna i Kungsbacka vill säkerställa att det 
finns förutsättningar och pengar till Personligt 
ombud även i vår kommun. Vi vill avsätta  
1 miljon kronor till detta. 
Vi vill förstärka och utöka verksamhet, likt Regn-
bågen, för att öka möjligheten till sysselsättning 
för individer med psykiska funktionsnedsättning-
ar med 1 miljon kronor. 
Att orosanmälningarna ökar i vår kommun inne-
bär ökade kostnader för hantering av dessa. Soci-
altjänsten behöver därför också öka sitt samarbete 
med bland annat polis och skola.  
Vi ansvarar också för stöd till spelberoende, vilket 
är en problematik som ökat under 2020 och 2021. 
Dessutom har vi en del av ansvaret för suicid-
preventionen. Suicidpreventionen har blivit än 
viktigare i spåren av Covid-19. Till ökad personal-
täthet, hantering av orosanmälningar, spelberoen-
de och suicidprevention vill vi avsätta 12 miljoner 
kronor. 
Vi ser också att det finns ett stort behov familje-
hem, jourhem och även HVB-hem i egen regi i 
vår kommun. Till detta vill vi avsätta 3 miljoner 
kronor.

Ett bättre Kungsbacka för äldre
Hemtjänsten inom Vård & Omsorg har under 
en lång tid signalerat att tiden är knapp och inte 
räcker till. För att säkerställa en mer dräglig tillva-
ro inom hemtjänsten och för att personalen ska 
få en chans att göra sitt jobb på ett bra sätt vill 
vi skapa mer tid i verksamheten genom att utöka 
tiden för insatser inom hemtjänsten. Socialdemo-
kraterna vill därför se över schablonsystemet med 
insatstider och öka den totala budgeten med 10 
miljoner kronor för att skapa bättre tidsförut-
sättningar för en bättre vård och omsorg för våra 
äldre.
Vård & Omsorg är i stort behov av en beman-
ningsförstärkning där fler anställs på hel- eller 
deltid som ett led i att minska sårbarheten med 
den stora timvikariepoolen inom kommunen. Vi 
vill minska trycket på personalen som upplever 
en hög belastning med extra skift eftersom det 
ofta saknas tillräckligt med vikarier. Socialdemo-
kraterna avsätter för detta ändamål 20 miljoner 
kronor.
De senaste årens pandemi har inneburit en svår 
isolering för många av våra äldre. Den sociala 
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interaktionen med andra människor och kultur-
upplevelser har varit knapphändig eller obefintlig. 
Utifrån den nationella värdegrunden för våra 
äldre vill vi skapa förutsättningar att väcka lusten 
och glädjen kring kulturen genom kulturarrange-
mang i samarbete med Kultur & Fritid. Socialde-
mokraterna avsätter 5 miljoner kronor för detta.
Alla vill ha välsmakande och aptitliga måltider. 
Detta gäller utan undantag även våra äldre. Bra 
och god mat utgår från högkvalitativa råvaror. 
Socialdemokraterna vill därför göra en extra 
satsning på 2 miljoner kronor till just detta så att 
det blir en njutning för våra äldre att sätta sig till 
bords.

Ett bättre Kungsbacka för våra anställda
Vi har några mycket svåra år bakom oss. För en 
del av våra anställda har det varit extra belastande. 
Här tänker vi på dem som stått i frontlinjen under 
hela pandemin och aldrig kunnat arbeta hemifrån. 
Under dessa år har de belönats med applåder men 
nu är applådernas tid förbi. 

Därför gör vi en särskild lönesatsning på dem 
som dagligen mött våra barn, elever, äldre och 
andra som behöver direkt omsorg. Lönesatsning-
en berör anställda inom Individ & Familjeomsorg, 
Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad.
För enhetschefer som ser sina mest trogna medar-
betares löner halka efter i jämförelse med nyan-
ställdas, är möjligheterna att höja dessa till skälig 
nivå en utopi. Sällan eller aldrig justeras våra mest 
erfarna medarbetares löner i förhållande till nyan-
ställdas.
Vi vill därför göra en särskild lönesatsning där 
enhetschefer kan justera oskäligt låga löner för 
erfarna medarbetare i kommunen som dagligen 
står i direkt kontakt med våra barn, elever, äldre 
och andra som behöver omsorg. Vi vill avsätta 
15 miljoner i denna särskilda lönesatsning. Detta 
rätar ut ”lönehängmattan” så att de lojala medar-
betarna stannar och utvecklas och inte behöver 
välja att byta kommun för att få upp lönen.
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Satsningen på att sätta välfärden först och därigenom visa att Kungsbacka kan 
bättre är väl investerade pengar. Vi investerar en summa om 125 miljoner 
kronor för att genomföra samtliga angivna satsningar.

Vi fi nansierar vår investering i välfärden genom att ta denna summa från 
2023 års beräknade resultat om 132 miljoner kronor.

Under åren 2019-2021 har Kungsbacka kommun gjort ett överskott på över 
1 miljard, sammantaget 1 056 miljoner. Detta överskott har bland annat ut-
gjorts av statsbidrag från vår socialdemokratiskt ledda regering. Dessa statsbi-
drag skulle komma våra äldre, barn, elever, personer med funktionsnedsättning 
och vår personal till godo. I denna budget ser vi till att det blir verklighet. 
Kungsbackas socialdemokrater investerar med dessa medel i det mest värdeful-
la vi har, våra invånare och vår personal. 

Det vi har presenterat i vår budget är ett skolexempel på en ansvarsfull 
ekonomisk politik som garanterar Kungsbackas väg mot en excellent välfärd.

Specifi kation 

Finansiering av ett bättre Kungsbacka
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Finansiering av ett bättre Kungsbacka Avgiftsfri kulturskola

Första steget för fri kollektiv- 
trafik för unga upp till 19 år

Elevhälsa i grundskola och  
gymnasieskola samt förebygg- 
ande inom Kultur & Fritid

Socialpedagoger i grundskolan

Fria pedagogiska måltider 

Kompetensutveckling

Likvärdig skola

Gruppboenden, serviceboenden, 
korttidsverksamhet, daglig verk- 
samhet

Personligt ombud

Sysselsätttning för individer med  
funktionsnedsättning

Ökade personaltäthet

Olika boenden i egen regi

Bättre tidsförutsättningar

Bemanningsförstärkning

Kultur för äldre

Råvarusatsning för äldre

Särskild lönesatsning, erfarna  
medarbetare

Kultur & Fritid 

Region och kommun

Förskola & Grundskola,  
Gymnasium & Arbetsmarknad,  
Kultur & Fritid

Förskola & Grundskola,  
Gymnasium & Arbetsmarknad,  
Kultur & Fritid

Förskola & Grundskola

Förskola & Grundskola,  
Gymnasium & Arbetsmarknad,

Förskola & Grundskola

Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorg

Vård & Omsorg

Vård & Omsorg

Vård & Omsorg 

Vård & Omsorg
Kultur & Fritid

Vård & Omsorg

Individ & Familjeomsorg, Vård & 
Omsorg, Förskola & Grundskola samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad.

Totalt

3 miljoner kronor

4 miljoner

21 miljoner 

5 miljoner

3 miljoner

3 miljoner

4 miljoner

 
13 miljoner

1 miljon

1 miljon

12 miljoner

3 miljoner

10 miljoner

20 miljoner

5 miljoner

2 miljoner

15 miljoner 

125 miljoner
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Sverigedemokraterna  
 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi eftersträvar en hög 
grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället, och vi kombinerar strävandet efter social 
och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. 
 
Vi har i val efter val ökat stort över hela riket. Historiskt finns det inget parti som har ökat så mycket 
på så kort tid. Fler och fler upptäcker att vi står för den absolut bästa politiken för vårt land, våra 
kommuner och regioner. I flera kommuner är vi nu också med och styr. Vi ser det som högst troligt att 
vi kommer vara ett av de största partierna och vara med och styra i allt fler kommuner och regioner 
runt om i landet efter valet 2022. 
 
Sverigedemokraterna i Kungsbacka har gått från 3 mandat vid valet 2010, till 9 mandat 2018 och är nu 
mandatmässigt på delad andraplats. Vi fortsätter att öka i opinionsundersökningar och ser nu fram 
emot kommande val där vi hoppas och tror på ytterligare framgång och att Kungsbacka då hör till de 
kommuner där vi är med och styr, och genom vår politik skapa ett än bättre Kungsbacka. Vi vill och vi 
vet att vi kan bidra till att Kungsbacka blir en än bättre plats att leva, bo och vistas i, för alla. Vi 
samarbetar så med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik, för 
Kungsbacka och alla dess invånares bästa. 
 
Förtroendet vi fått från våra väljare är vi ödmjuka inför och vi tar det på största allvar. Vi avser förvalta 
det så väl vi bara kan genom att vara lyhörda och alltid ha Kungsbackas invånares bästa för ögonen 
och göra allt vi kan för att Kungsbacka fortsatt ska vara en av de bästa kommunerna i landet. 
 
Den här mandatperioden börjar nu gå mot sitt slut. Jag vill därför passa på att tacka alla våra 
fantastiska medarbetare, våra politikerkollegor i andra partier, hela den fantastiska och härliga SD 
gruppen och inte minst våra väljare. 
 
Det är ju våra väljare som gjort det möjligt för oss i Sverigedemokraterna att faktiskt påverka i 
Kungsbacka. För det har vi gjort, vi har påverkat, vi har bidragit till många bra beslut, både direkt och 
indirekt. Vi har agerat blåslampa på den styrande alliansen för att få en bättre kommun för våra 
invånare och medarbetare 
 
Så stort varmt tack för den här mandatperioden! 

 
     Carita Boulwén   
     Gruppledare SD Kungsbacka  
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Inledning  
 
För oss i Sverigedemokraterna är tryggheten viktigast, att från vaggan till graven känna sig trygg, 
säker och få sina grundläggande behov tillgodosedda. Våra barn och ungdomar ska garanteras trygga 
vägledande vuxna omkring sig, både i hem, skola och fritid. Föräldrarna har huvudansvaret för sina 
barn, men för de barn som av anledning, tillfälligt eller permanent, inte får sina grundläggande behov 
tillgodosedda i sitt hem ska samhället tidigt träda in och bistå med den hjälp och de resurser som 
behövs. Inga barn ska uppleva känslan av att samhället sviker dem. 
 
Familjen är samhällets grundläggande byggsten. En harmonisk familj ger de bästa förutsättningarna 
för välmående och väl fungerande barn. Vi tror familjens egna beslut om vad som är bäst för dem är 
en stor viktig del i det. Det ska därför finnas valfrihet och mångfald inom barnomsorg och förskola. För 
dem som vill vara hemma med sina barn när de är små vill vi att det ska finnas möjlighet till det och 
ser därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ.  
 
Vi vill bygga ett samhälle där alla medborgare garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk 
och social trygghet och där varje invånare bidrar efter sin förmåga till ett gott samhällsklimat och en 
stark välfärd som ska komma alla Sveriges medborgare till gagn. Medborgarna ska vara lika väl insatta 
i sina plikter och skyldigheter, som sina rättigheter. I vårt Sverige har vi en stark välfärd, där det 
offentliga ställer upp när liv, hälsa och trygghet hotas.  
 
Vi tror starkt att något av det allra viktigaste för en nations välmående och stabilitet är att invånarna 
känner gemenskap och samhörighet, att man har en gemensam värdegrund och känner trygghet, 
glädje och en stark kärlek till sitt land, vilket motverkar ett splittrat segregerat samhälle. Det är därför 
av största vikt att de som kommer nya till vårt land lär sig svenska språket, anpassar sig till våra regler 
och lagar och gör vad de kan för att bli en del av oss och vårt land.  
 
Att Sverigedemokraterna sedan har en annan syn än övriga partier på hur man bäst hjälper flest är nog 
vid det här laget känt. Vi tror inte att lösningen är att komma till ett land långt bort från sin familj, släkt, 
sitt land, kultur och sitt sammanhang. Vi tror på att det absolut bästa är att resurser sätts in i konflikt- 
och krigsdrabbade länders närområde. Det innebär mer hjälp till fler utan att äventyra svensk välfärd. 
 
Vi känner en stor oro över den samhällsutveckling vi ser i vårt land, och som vi länge varnat för. Och vi 
ser med sorg i hjärtat att Sverige idag har blivit ett kluvet och trasigt land, där otryggheten ökar och 
där det fina och viktiga arbete för demokrati och jämställdhet som tidigare generationer arbetat för är 
på väg att raseras, på grund av en totalt oansvarig invandringspolitik.  
 
Men vi drivs av kärlek och framtidstro för vårt land och vi kommer göra allt vi kan för att få Sverige på 
rätt kurs igen, där känslan av gemenskap och trygghet återigen är hög, där tilliten och respekten för 
varandra är stor och med en välfärd värd namnet. Vi måste värna vårt demokratiska och jämställda 
samhälle, det går inte att slå sig till ro och ta det för givet. Vi tänker fortsätta vårt arbete för att åter få 
ett tryggt och fint land att vara stolt över. 
 
Som politiker krävs det att man är förutseende, att man har förmågan att se vilka problem eller faror 
som vi kan komma att stå inför i tid och därmed kunna stävja dessa innan det är ett faktum, vilket 
Sverigedemokraterna tycks vara ensamma om. Som styrande i landet krävs att man i första hand 
prioriterar sitt land och sin befolkning, som styrande i kommunerna ska man i första hand prioriterar 
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sina kommuninvånare. Vi tror på eftertänksamhet och varsamhet. Snabba ogenomtänkta beslut ska 
inte tas, då det kan vara både kostsamt och förödande.  
 

Budget 2023 sammanfattning 
 
Världen, Europa, Sverige och även Kungsbacka befinner sig fortsatt i ett ovisst och oroligt läge. 
Knappt hade pandemin, som härjat sedan 2020, börjat släppa sitt grepp förrän nästa slag kom, ett 
krig i Europa. 

Konsekvenserna av pandemin och dess restriktioner, för den enskilde och samhället i stort, har vi 
fortfarande inte sett slutresultatet av ännu. Vad kriget kommer innebära för oss här, i Europa och 
världen vet vi inte omfattningen av ännu. Utöver mänskligt lidande så påverkas den europeiska 
ekonomin negativt, brist på och höjda priser på livsmedel, höjda energi- och råvarupriser som riskerar 
drabba redan pressade företag hårt, och med det även Kungsbacka och dess invånare. 

Efterdyningar av pandemin, kriget i Ukraina och en rekordhög inflation skapar därför fortsatt osäkerhet 
inför budget 2023.  
 
För oss i Sverigedemokraterna är det viktigt att prioritera kärnverksamheterna, såsom skola, vård och 
omsorg. 
 
Trygghet, säkerhet och välmående är ledord för oss, vilket också tydligt framkommer i vår budget. 
Elever och all vår personal ska ha goda och trygga arbetsmiljöer, känna delaktighet och bli lyssnade 
på. Barn, äldre och funktionsnedsatta, alla i behov av omsorg ska få en god och säker omvårdnad i 
vårt Kungsbacka.  
 
Den psykiska ohälsan som går allt längre ned i åldrarna är mycket oroväckande och något vi måste få 
bukt med. Vi i Sverigedemokraterna vill se fler förebyggande insatser, anpassningar i undervisningen 
samt ett bättre samarbete mellan skola, primärvård, socialförvaltningen och BUP.  
 
Elevhälsan behöver stärkas. Vi vill öka tillgängligheten och utöka elevhälsan för våra elever och genom 
det tillskjuta 5 miljoner för att stärka upp med fler tjänster. Vi har också föreslagit att Region Halland 
ser över möjligheten att erbjuda kommuner att överta elevhälsan för att skapa en mer sammanhållen 
vårdkedja då det idag upplevs finnas brister.  
 
För att våra barn och ungdomar ska få i sig tillräcklig med näring för att orka en hel skoldag vill vi öka 
anslagen för skolmat med 4 miljoner. Maten som ska serveras ska vara god, som eleverna tycker om, 
och tillräcklig så alla blir mätta.  
 
Vi vill satsa 2 miljoner extra för att våra äldre ska få en riktigt god och näringsrik mat gjord på råvaror 
av hög kvalitet.  
 
För att minska den stress som hemtjänstpersonalen många gånger upplever och för att våra 
omsorgstagare ska få den omsorg de behöver och har rätt till vill vi ta bort minutstyrningen i 
hemtjänsten och i stället införa tillitsstyrning. Tidspressen i hemtjänsten är oacceptabel. Endast 30% 
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säger att de dagligen har förutsättningar att ge god omsorg. Så kan vi inte ha det. Vi satsar därför 10 
miljoner för att kunna ge personalen den tid insatser faktiskt tar och som omsorgstagaren behöver.  
 
Vi lägger ytterligare 15 miljoner på att öka bemanningen och kunna göra särskilda lönesatsningar inom 
Vård och omsorg. Vi har ett stort behov av att både kunna rekrytera och behålla den personalen vi 
har. En god arbetsmiljö är A och O om vi ska kunna lyckas med det.  
 
Individ och familjeomsorg har som de flesta vet dragits länge med stora underskott. Mycket till stor 
del av att vi inte kan erbjuda bostäder till våra målgrupper utan tvingats till dyra externa placeringar.  
Orosanmälningarna har ökat, och vad pandemin ytterligare för med sig har vi nog tyvärr inte riktigt 
sett resultaten av ännu. Vi får också inom kort en ny socialtjänstlag som vi i dagsläget inte vet vilka 
ytterligare kostnader det för med sig för kommunen.  
 
Vi behöver få ökade resurser till det förebyggande arbetet och lägger 10 miljoner extra på det. För att 
möjliggöra förstärkt bemanning i de verksamheter det upplevs sakna tillräcklig bemanning för att ge 
ett gott omhändertagande skjuter vi utöver alliansens budget till extra och lägger därmed ytterligare 
12 miljoner. 
 
För att våra barn och ungdomar ska få den utbildning de har rätt till och för att våra lärare ska orka 
och vilja stanna behöver vi öka lärartätheten. Vi skjuter till 15 miljoner för det. 
 
Busskort till våra barn och ungdomar har sedan länge varit en högt uppsatt önskan som vi envist 
fortsätter att driva och tillskjuter medel 16 500 000 kr för busskort till alla elever i åk 6-åk 2 gymnasiet 
för de elever som ansöker om det.  
 
Även för det mycket omtyckta sommarlovskortet skjuter vi till 4 300 000 kr  
 
För att öka tryggheten på våra gator och torg vill vi ha ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser på de tider och dagar som upplevs som mest otryggt. 5 miljoner skjuter vi till för det 
 
För att erbjuda äldre som har behov av trygghetslarm vill vi att det ska vara kostnadsfritt för dem och 
skjuter där till 5 miljoner  
 
För att kunna ge äldre över 65 år och funktionsnedsatta vägledning och stöd i kontakt med 
kommunen eller andra myndigheter, eller få råd och hjälp med annat så vill vi införa äldre- och 
handikapssombud och satsar 0,5 miljoner på det.   
 
 
Vi är emot att staten tvingar kommunerna att ta emot nyanlända, det strider mot kommunens 
självbestämmande. Vi vill därmed ha ett stopp i mottagandet från länder som inte är inom vårt 
närområde. Det är också bland annat minskade migrationskostnader, minskad administrativ personal 
samt konsulter som bland finansierar våra förslag. 
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Vår vision för Kungsbacka  

  
En trygg kommun att trivas i  
 

Kungsbacka är en vacker småstad, med närhet till hav och sjöar och med landsbygden som inramning 
åt den växande stadskärnan. Med dess geografiska läge, med korta avstånd till både storstad och 
landsbygd, där de ekonomiska förutsättningarna är goda och där tryggheten är stor, är Kungsbacka 
en mycket attraktiv kommun att bo och verka i för både gammal som ung. Vi vill att Kungsbacka ska 
fortsätta växa och utvecklas, men med varsamhet och eftertanke.                                                                                                                                                               

I Sverigedemokraternas Kungsbacka hushållar kommunen med skattebetalarnas pengar och prioriterar 
vård, skola och omsorg för alla kommuninvånare utan särprioriteringar. Alla ska känna att de är 
betydelsefulla invånare och att de får den hjälp och stöd de behöver, oavsett bakgrund.        . 

Vi vill att alla ska få en chans till ett bra liv i Kungsbacka, där hänsyn ska tas till allas olika 
förutsättningar och att valfriheten gällande skola, vård och omsorg ska beaktas. Där man finner 
trygghet, glädje och känner gemenskap, framtidstro och kärlek till sin kommun. Ett öppet och 
demokratiskt samhälle, där kommuninvånarna känner att man lyssnar på dem och verkar för deras 
bästa. Allt detta är mycket viktiga grundstenar för det samhälle som vi vill ha. 

Alla ska ha råd att bo i Kungsbacka kommun, ungdomar, pensionärer, ensamstående med eller utan 
barn, eller andra lågavlönade. Vi vill att man bygger de bostäder som efterfrågas, och de flesta vill 
faktiskt äga sin egen bostad. Men vi behöver även fler mindre och billigare bostäder, som i första 
hand går till Kungsbackas invånare som redan står i bostadskön. Nyanlända ska inte prioriteras och få 
förtur till bostäder.  

Våra äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och självständighet, under trygga 
förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Vård och omsorg ska vara 
individuellt utformade och syfta till att stärka individens egna resurser. 

Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver och ges möjlighet till goda 
levnadsvillkor. 

Genom att vara mer lyhörda, flexibla och öppna i förhandlingar samt att förkorta kommunens 
handläggningstider, kan Kungsbacka bli en mer attraktiv kommun för fler företag att etablera sig i och 
för befintliga företag att våga växa i.  

Kungsbacka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, med en bra arbetsmiljö och goda 
arbetsvillkor. Förbättrade arbetsförhållanden i den offentliga sektorn genom rätt till heltid, slopade 
delade turer och slopad karensdag inom vård och förskola. 

Medarbetarna ska känna sig trygga på sitt arbete och med sina arbetskamrater, de ska känna 
välmående och att de blir lyssnade på.  
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Vi värdesätter kommunens landsbygd  

Kungsbacka kommun har ett ypperligt geografiskt läge med en fantastisk kustnära natur och bra 
pendlingsmöjligheter till större städer i närheten, vilket därmed utgör alla förutsättningar för en 
levande landsbygd.  
 
Sverigedemokraterna vill satsa helhjärtat på att skapa förutsättningar som leder till en befolkad och 
levande landsbygd i vår kommun. Boende, kommunikationer, service och arbetstillfällen är enligt oss 
en självklar grund för att bygga ett långsiktigt samhälle.  
 
Förutsättningarna för boende, oavsett om det är i Kungsbacka stad eller på lands- och glesbygd ska 
vara så likvärdiga som möjligt. En grundläggande samhällsservice och välfungerande infrastruktur 
måste därför säkerställas på landsbygden. En modern infrastruktur, med utbyggd kollektivtrafik i 
kommunens alla delar, bra vägar, välutbyggd IT-infrastruktur och internettillgång, tillförlitlig el samt 
närhet till skola, vård- och omsorg och möjlighet till fritidsaktiviteter är förutsättningarna för att fler ska 
kunna bo och verka i kommunens alla delar.  
 
 Vi vill värna om landsbygden i vår kommun, vi vill att hela Sverige ska leva och att Kungsbacka 
kommunen ska bidra till att möjliggöra detta. 
 
Pandemin har ändrat många människors syn på sitt boende. Fler vill flytta till landsbygden och behov 
av olika typer av boenden ökar. Boende på landsbygden är mest nöjda med sitt boende, var tredje 
svensk skulle helst vilja bo på landsbygden. Fler, kanske beroende av de kriser vi nu går igenom ser 
värdet av att leva och bo på landsbygden, vad omgivning med närhet till skog och natur gör för 
välbefinnandet. 
 
Vi vill se en ökad självförsörjningsgrad där närproducerade livsmedelsvaror alltid ska vara 
förstahandsvalet i våra kommunala inrättningar. Då kan vi stödja våra intilliggande gårdar och 
samtidigt göra ett hälsosamt och miljövänligt val. Dessutom genererar det till högre skatteintäkter i 
kommunen vid handel med de lokala företagarna. 

 

En ordentlig skola 
 
Barn och unga är Sveriges framtid. Det ska inte spela någon roll var i kommunen du bor, eller vilken 
skola du går i. Lika villkor, hög kvalitet och god tillgång till tryckta läromedel, som certifierats av ett 
läromedelsråd, ska finnas överallt. Vi vill tala om behovet av att skolan är kunskapsfokuserad, trygg 
och normskapande i kontrast till de partier som vill använda skolan som en arena för integration, 
pedagogiska experiment och för att bryta ned normer. Över tid har politiker förorsakat en total oreda 
genom att verkställa idéer i skolan som inte vilat på vetenskap och beprövad erfarenhet, utan på 
föresatsen att forma barn och unga enligt egna ideologiska principer. Det finns skillnader mellan 
flickor och pojkar. Ingen genuspedagogik med utsuddande av könstillhörighet ska förekomma!  
Ett rejält omtag behövs, skolan ska bli fri från hot, våld och stök och i stället präglas av arbetsro och 
kunskap. 
 
Förskolan ska vara en omsorgsform bland flera andra och det är huvudsakligen föräldrar och inte 
politiker som ska fatta beslut om vilken verksamhet som passar de egna barnen bäst. 
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I förskolan ska den fria leken dominera verksamheten, och stort fokus ska läggas på att barn får ett 
rikt svenskt språk. Därför är det särskilt viktigt att barn som har dåliga förutsättningar att lära sig 
svenska går i förskola, samtalsspråket ska vara svenska (undantaget nationella minoritetsspråk). 
Värderingsstyrd slöja ska förbjudas för både barn och personal. Förskolan är ingen plats för 
diskriminering och sexualisering av flickor! 
 
Alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån där de befinner sig kunskapsmässigt. Elever som 
riskerar att inte nå kunskapskraven ska på ett tidigt stadium fångas upp, och med hjälp av extra resurs 
få den stöttning som behövs för att klara målen. Vidare ska de elever som befinner sig på en högre 
kunskapsnivå, så kallad högpresterande, få den stimulans de behöver för att fortsätta utvecklas. Det 
måste alltid finnas ett högre mål att nå för att intresset för lärandet inte ska avta. Skolan ska på så vis 
uppmuntra alla elever till att prestera så bra som möjligt inom ramen för sina förutsättningar.  
 
Barn behöver återkoppling kring vad som är rätt och fel och därför vill vi Sverigedemokrater, införa 
skriftliga ordningsomdömen från åk 1 samt betyg från årskurs 4, vilket gör det möjligt att tidigt 
upptäcka barn som behöver stödinsatser. 
 
Svensk skola står för en rad olika utmaningar, från att en gång ha varit en skola i världsklass har 
resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste 20 åren och blivit allt mer stökig och 
otrygg.  
 
Vi i Sverigedemokraterna vill förändra detta. Vi vill se en skola som kännetecknas av trygghet och 
studiero, med kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning o reda. Vi vill också att de 
nationella proven rättas externt, för att på så sätt motverka betygsinflation samt yttre påverkan från 
elever och anhöriga. 
 
Digitalisering är välkommet när det ger ett mervärde och förbättrar inlärningen. Studier visar att ju mer 
digitala hjälpmedel elever använder, desto sämre blir läsförståelsen. Vi vill understryka värdet av 
bokläsning, penna och papper, samt riklig tillgång till tryckta läroböcker. 
 
Vi vill öka säkerheten på våra skolor, det är elevernas och skolpersonalens arbetsplats och de har rätt 
till en trygg och säker miljö. Vi i Sverigedemokraterna har därför motionerat om det där vi även vill se 
över möjligheten att begränsa obehörigas inträde på skolorna.  
 
Gemensamhetsskapande traditioner ska vara ett vanligt och återkommande inslag i skolans 
verksamhet. Goda kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och om vår 
historia är grundläggande för alla elever och ska prioriteras i den obligatoriska skolan för att öka 
gemenskapen både i skolan och i samhället. Att levandegöra vårt kulturarv är en viktig uppgift för 
skolan som ska betonas för att skapa en gemensam grund att stå på. Studier av konst, arkitektur, 
drama, dans och musik ingår som en naturlig del av skolgången och gemensamma traditionella inslag i 
undervisningen bidrar starkt till sammanhållning och gruppkänsla.  
 
Våra barn går i skolan för att skaffa sig en viktig grundutbildning att bygga vidare på i 
gymnasieskolan. Mobbning, trakasserier och känslor av utanförskap måste kraftigt motarbetas och 
elever som inte följer skolans regler ska stängas av för utredning och eventuell förflyttning. I Skollagen 
framgår det tydligt att stökiga elevers behov inte får överordnas de skötsamma elevernas.  
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Vi i Sverigedemokraterna vill utveckla resursklasser, en tillfällig placering för kortare eller längre tid, för 
bland annat elever som inte fungerar i vanlig klass, t ex de som mobbar, kränker och utgör ett hot mot 
andra elever/personal eller av annan anledning har svårt att anpassa sig till den ordinarie 
undervisningen. Vi tror att det är en viktig åtgärd för att alla elever ska få möjlighet att lyckas.   
 
Vårt mål är att skapa en skola med kvalité. Vi menar att den enskilt största framgångsfaktorn för 
elevernas resultat är lärarna. Något ett stort antal gjorda undersökningar pekar på, vilket man kan se 
tydligt i Skolverkets rapport. Därför är det av största vikt att vi har behöriga lärare i våra skolor och att 
de har fullgoda kunskaper i svenska språket.   
 
Vi behöver även se över och göra en upprustning av skolmiljön. God luftkvalitet och bra 
ljusförhållanden är något som är viktig, för både elevernas och lärarnas hälsa och välbefinnande. 
Att våra barn och ungdomar får i sig ordentligt med näring är oerhört viktig för att kunna tillgodogöra 
sig undervisningen och orka med skoldagen. Vi ser därför att buffémat där det finns något som faller 
de flesta i smaken kan vara en god idé och att skolorna även har egna tillagningskök.  
Införandet av miljöanpassade menyer på skolorna har varit kontraproduktivt då det istället gör att 
barnen inte äter på skolan utan går iväg och äter snabbmat istället. 
 
Att den psykiska ohälsan går allt längre ned i åldrarna är något som vi Sverigedemokrater oroar oss för 
mycket och som är något vi måste ta på allra största allvar. Vi måste se till att våra barn får de allra 
bästa förutsättningar för att lyckas med skolan och i livet. Vi anser att den negativa stress som barn 
och ungdomar många gånger utsätts för är direkt skadlig och som vi kraftigt måste motverka. Bland 
annat tror vi att en del av det är att begränsa användandet av mobiltelefoner under lektionstid, då det 
i sig många gånger är en stressfaktor då barnen ständigt måste vara ”online”, vilket då även riskerar 
att stjäla uppmärksamheten från den viktiga undervisningen. Vi ser därmed det som mycket positivt 
att flertal skolor nu begränsat användandet av mobiler under skoltid 
 
Dörren till skolsköterskan ska stå öppen när barnen är i skolan. Det ska kännas tryggt, tillgängligt och 
bekant att söka vård hos skolsköterskan när man behöver det. Vi vill därför se ökade resurser till 
elevhälsan samt utreda möjligheten att regionen tar över den, för att skapa en sammanhållen 
vårdkedja då det idag upplevs finnas brister. 
 
I Kungsbacka ska modersmålsundervisning endast erbjudas inom lagens ramar, inget därutöver. 
Fjärrundervisning ska främjas, särskilt i de fall där antalet elever är få och där lämplig lärare inte finns 
att tillgå på orten för att effektivisera och samordna. Sverigedemokraterna anser dock att 
modersmålsundervisningen i skolans regi bör avskaffas och att modersmålslärarna istället undervisar i 
en resursskola/resursklass där elever med annat modersmål än svenska får hjälp vidare i sin skolgång 
samtidigt som de lär sig svenska. När eleverna behärskar det svenska språket och kan tillgodogöra sig 
undervisningen i en vanlig klass slussas de ut i ordinarie skola vid nästa terminsstart.  
 
Hedersförtryck skall aldrig tillåtas slå rot i våra skolor. Vi Sverigedemokrater vill se ett systematiskt 
arbete där väl definierade mål mäts och följs upp. Allt för att säkerställa kunskap om eventuell 
utbredning och för att kunna möta upp med åtgärder i tid.  
 
Gymnasieskolan ska präglas av ett utbildningsideal och högt ställda förväntningar på eleverna. Men 
även i högre utsträckning än idag bli bättre på att tillgodose elevernas individuella behov, även de 
högpresterande elevernas.  
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En stor del av de unga i gymnasiet uppger att skolan är en bidragande orsak till dåligt mående, man 
känner stress och press och man upplever att man inte hinner med. Det måste vi ta på allvar och börja 
arbeta på ett annat sätt för att våra elever ska känna tillfredställelse med skolan och skolarbetet, 
känna att de hinner med och att de får den hjälp de behöver. Alla har inte föräldrar som kan ge den 
hjälp de behöver, utan hjälp och stöd måste primärt ges i skolan. 
 
Gymnasieutbildning ska erbjudas i den utsträckning det följer av lagen, innebärande att den som 
saknar tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd inte ska tillhandahållas utbildningsplats. 
 
Med busskort till alla elever även i åk 6-2 på gymnasiet ges alla ungdomar både på högstadiet och 
gymnasiet samma förutsättningar att kunna ta sig till olika aktiviteter, både till idrottsaktiviteter och till 
annat, vilket vi anser är oerhört viktigt för att alla ska kunna vara med i en gemenskap.  
 
 

Individ och familj 
Barns trygghet i vardagen är något Sverigedemokraterna anser vara av största vikt. För oss är familjen 
samhällets grundläggande byggsten. En harmonisk familj ger de bästa förutsättningarna för att barnen 
ska bli väl fungerande samhällsmedborgare i vuxen ålder. För att hjälpa familjer i krissituationer och 
minska risken för splittring ska en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider finnas 
tillgängliga. 
Det är många som av olika anledningar står utanför samhällets gemenskap. Det är vårt gemensamma 
ansvar att ställa upp för dem. Det är också vårt ansvar att verka förebyggande genom att eftersträva 
ett sundare och mjukare samhälle. 

Socialtjänstens arbete och funktion är helt avgörande för ett väl fungerande samhälle. Ett av de 
uppdragen är att hjälpa och stödja barn och unga i utsatta livssituationer för att ge dem en trygg och 
säker uppväxt när det av anledning inte kan ges i den enskildes hem eller av dess vårdnadshavare, 
tillfälligt eller för en lägre tid. Det är därför av ytterst vikt att genom handledning och stöd, samt 
möjlighet till specialist- och vidareutbildning, stärka kompetensen hos medarbetarna. 

Ökat missbruk av narkotika och andra droger är mycket oroande. Sverige har 81 narkotikarelaterade 
dödsfall per miljoner invånare. Det är nästan 4 gånger högre än EU genomsnittet. Resurser för att i 
tidigt skede motverka detta måste sättas in. Socialtjänst, skola och föräldrar bör samarbeta i tidigt 
stadium för att ge möjlighet till stöd och ökad kunskap bland barnen och deras föräldrar. Vi behöver 
satsa mer på förebyggande arbeta för att hindra att barn och ungdomar hamnar i missbruk och 
kriminalitet. 

Barn- och unga som behöver omhändertagas, vilket kan ske av olika anledningar, ska placeras där de 
ges som störst möjlighet för rehabilitering och möjlighet att återgå till ett väl fungerande liv fritt från 
droger och kriminalitet. Att placera barn och unga på institutioner är inte optimalt, men tyvärr ibland 
det enda alternativet som finns.  

För att ge barn och unga en så bra chans som möjligt är det av största vikt att vi har 
behandlingsmetoder och placeringar som ger absolut bästa möjliga resultat. Vi vill därför där det är 
möjligt i stället för SIS- placeringar att placeringar görs i behandlingsfamiljer, familjehem med extra 
utbildning, för att klara av de lite mer komplicerade och krävande placeringarna. Det har i forskning 
visat på både bättre resultat och mindre kostsamt. 
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Vi vill också se ett utökat och bättre samarbete med psykiatrin, både för vuxna och för barn, då vi ser 
att många som inte får den hjälp de behöver i stället många gånger i ett desperat försök att 
självmedicinera fastnar i ett drogmissbruk. Vi vill att förskrivningen av medicin till barn och ungdomar 
ska minska och i stället hitta anpassningar i vardagen och alternativa behandlingsmetoder. Att barn 
skrivs ut från BUP för att de inte vill ta mediciner är oroväckande.  

Barn ska få vara barn i Kungsbacka kommun. Vi vill också att barnen ska ges rätt till båda föräldrar, 
även efter en uppslitande skilsmässa. Tyvärr har man sett att papporna i många fall diskrimineras. Man 
bör därför införa den s.k. ”konflikt –och försoningsmodellen” även kallad Trondheims modellen, som 
bygger på ett nära samarbete mellan familjerätterna och tingsrätterna. Studier från Norge visar att 
föräldrarna lättare kan hitta samförståndslösningar utan att ärendena går vidare till tingsrätt, om denna 
modell tillämpas. 

För att hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som en separation eller skilsmässa ofta innebär 
så bör kommunen erbjuda det digitala verktyget SES, vilket är en utvärderad, evidensbaserad och 
förebyggande insats som visat sig ge goda resultat i att hantera en separation, med mindre 
depression, stress, sjukskrivningar och med bättre fysisk och psykisk hälsa. 

Antal barn som tvingas leva som gifta eller i äktenskapsliknande förhållanden har de senaste åren ökat 
i Sverige. Det är helt oacceptabelt och ska inte få förekomma, utan ska noggrant utredas vid eventuell 
misstanke om sådant. Vi förutsätter att svensk lag ska efterlevas och att förvaltningen alltid agerar 
professionellt och opartiskt. 

Hedersrelaterat våld och förtryck är något som ökat i takt med invandring från kulturellt avlägsna 
länder, och som särskilt ska uppmärksammas och med kraft bekämpas. I vårt land ska alla ha samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett om du är flicka eller pojke, kvinna eller man.  

Kungsbacka kommun, socialtjänst, skola och förskola måste gemensamt motverka förekomsten av 
hedersförtryck. De ska tillse att kompetens finns för att upptäcka, förhindra och motverka 
hedersförtryck inom respektive ansvarsområde. Alla utsatta ska veta att samhället står på deras sida 
och inte på de förtryckandes sida. 

De med funktionsnedsättning har alla individuella förutsättningar och behov beroende på handikapp 
och som ska tillgodoses. Delaktighet och tillgänglighet ska vara grundläggande för kommunens 
handikappolitiska arbete. Målet med funktionshinderpolitiken är att personer med 
funktionsnedsättning ska ha likvärdiga levnadsförhållanden med övriga befolkningen. Delaktighet och 
tillgänglighet ska vara grundläggande för kommunens arbete. 

Kommunen bör även stimulera näringsidkare till att anpassa bostäder, kaféer, butiker och andra 
inrättningar för att öka tillgängligheten i det offentliga rummet för de med funktionsnedsättning. 

Att vara förälder till barn med funktionsnedsättningar innebär oftast större utmaningar och 
påfrestningar än vad ett föräldraskap till barn utan funktionshinder innebär. Ett barn med grava 
funktionsnedsättningar som aldrig växer upp på det viset så att de kan ta eget ansvar kräver mycket 
av både föräldrar och eventuella syskon. De måste få avlastning och möjlighet till återhämtning och 
ska ges stöd till det genom insatser som är bäst lämpade för att tillgodose behoven. 

Det ökande spelmissbruket måste uppmärksammas och vidtas åtgärder för, då det riskerar få svåra 
konsekvenser både för individen, omgivningen och för samhället i stort. 
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Spelberoende är ett allvarligt och växande problem som den som drabbas och deras anhöriga ska 
erbjudas hjälp och stöd i. Från 2018 ingår också spelmissbruk i socialtjänstlagen. Spelmissbruk riskerar 
få förödande konsekvenser, både ur ekonomisk och socialt perspektiv. 

 

En trygg och värdig ålderdom 
Alla människor i Sverige ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska 
samhället finnas där och erbjuda den hjälp som behövs för att leva ett tryggt och meningsfullt liv. 
Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och vårt välfärdssamhälle och ska garanteras en 
ekonomisk trygghet och välbefinnande.  

I vårt Kungsbacka är en trygg och värdig ålderdom för alla äldre kommuninvånare en av våra högsta 
prioriteringar. Våra äldre ska inte behöva försaka något bara för att de behöver hjälp till trygghet och 
välbefinnande. De individuella behoven och den äldres önskemål ska stå i fokus.  

Alla äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och självständighet under trygga 
förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Vård och omsorg ska vara 
individuellt utformade och syfta till att stärka individens egna resurser. 

Vi vill att våra äldre ska få en värdig ålderdom. Parboendegaranti ska finnas, kommunen erbjuder då 
gemensamt boende till äldre par oavsett om det bara är en av dem som är i behov av vård. Stor vikt 
skall läggas vid att ge våra äldre en känsla av hemmiljö med tillgång till god utomhusmiljö för 
avkoppling och rekreation.  

Det ska finnas olika former av boende för äldre, både för de med stort vårdbehov och för dem med 
mindre eller inga vårdbehov. Känslan av gemenskap är viktigt för att främja den psykiska hälsan. 
Ensamhet är en stor bidragande orsak till psykisk ohälsa bland äldre. Ensamhet riskerar också leda till 
nedsatt fysisk hälsa, sämre livskvalitet, sämre matvanor samt förtidig död. 

Våra äldre ska alltid erbjudas varm och nytillagad mat av hög kvalitet och måltidssituationen ska bidra 
till att motverka ensamhet och isolering. Måltiden ska upplevas som en av dagens höjdpunkter.                           
Lukten av nylagad mat eller bak gör att många får ökad matlust, vi vill därför att det ska finnas 
tillagningskök på alla boenden för våra äldre. För de ensamma äldre som fortfarande klarar sig hemma 
ska det finnas möjlighet att äta och umgås med andra, exempelvis på ett närliggande äldreboende.  

Ett rikt utbud av gemensamma aktiviteter ska erbjudas för att skapa livskvalitet och glädje, sång och 
musik, gemensamma utflykter och lite festliga sammankomster för de som orkar och kan. Äldres 
kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas på bästa möjliga vis och vi vill uppmuntra till kontakt över 
generationsgränserna. Det bland annat genom att ett nära samarbete mellan skola, förskola, 
seniororganisationer och äldreboenden. Vi ser gärna t ex försök med att likt Parkskolan i Teckomatorp, 
i Svalövs kommun, där elever leder mycket uppskattat träningspass för boende på äldreboende.  

Satsningar för att få friskare personal är av yttersta vikt. Vi oroas över de höga sjukskrivningstal och 
där andelen med psykisk ohälsa kraftigt ökat. Arbetsvillkoren måste därför ses över och kraftigt 
förbättras. Personalen måste även få mer inflytande över sitt schema och de behöver fler kollegor. 
Utmaningen ligger inte bara i att rekrytera nya medarbetare, utan även kunna behålla den vi har. 
Därför är arbetsmiljön A och O, med rätt kompetens på rätt plats, i rätt tid och rätt antal medarbetare. 
Där personalen känner tillit till både arbetsgivare och medarbetare, där man känner att man blir 
lyssnad på och där man eliminerar risken att genom orimlig arbetsbörda få personal som sjukskriver 
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sig eller slutar. Där man får lön för sitt arbete och tid för återhämtning och möjlighet till kompetens- 
och vidareutveckling.  

Vi ser det inte som rimligt att hemtjänsten ska styras i minut, utan anser att minutstyrningen måste 
bort. Det ger en sämre arbetsmiljö, med ökad stress och risk för ohälsa. Personal som upplever 
otillräcklighet, som känner att de inte kan ge vårdtagaren den vård och omsorg de behöver.   

Personalens kompetens är en av de viktigaste komponenterna för att ge kommunens äldre ett värdigt 
åldrande, personalen ska ha adekvat utbildning och det ska vara ett krav att de förstår och talar 
fullgod svenska, vilket skapar både trygghet och värdighet i mötet.  

 

Kultur och fritid 
För oss i Sverigedemokraterna spelar kulturen en central roll för människan och vår nationella 
sammanhållning. Vi eftersträvar en bred och livskraftig svensk kulturpolitik där barns, äldres och 
funktionsnedsattas rätt till kultur särskilt beaktas och ska vara lättillgänglig. 

Vårt unika kulturarv ör viktigt att värna, vårda och bevara. Ett av kulturpolitikens främsta syften är att 
stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden 
som det kulturella arvet innehåller. Den har också en avgörande betydelse för det fredliga, 
demokratiska och solidariska välfärdssamhälle som formats i Sverige. Museer och bibliotek, men även 
ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet.  

De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och 
det lokala kulturarvet ska vara generösa.  

Kommunen ska aldrig finansiera eller arrangera kulturevenemang med kulturuttryck eller aktiviteter 
som underblåser eller romantiserar användandet av väld, droger eller vandalism. Inte heller etniskt, 
kulturellt eller religiöst segregerande projekt eller verksamheter, varken ekonomiskt, göra reklam för 
eller ge annat stöd. 

Kungsbackas invånare ska erbjudas meningsfull fritidssysselsättning och social gemenskap. Ett rikt 
och varierande fritidsutbud som är till för alla är viktigt för gemenskap och för ett friskt och aktivt 
Kungsbacka.  

Sverigedemokraterna ser ett samband mellan motion, kultur och folkhälsa. En mycket viktig del av 
folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig regelbundet. Idrotts och kulturrörelsen 
är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för 
människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran, och erbjuder dessutom en meningsfull 
och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk.  

Kungsbacka kommun håller god kvalitet på sina idrottsanläggningar och har ett varierande 
idrottsutbud. Vi har dock ett behov av att bygga fler idrottshallar och anläggningar för att kunna 
tillgodose de behov som idag efterfrågas av föreningar i kommunen, för både gammal som ung. 
Många idrottsföreningar har svårt att få tider i hallarna för sina medlemmar, och många unga tvingas 
åka runt till olika delar av kommunen och även på sena tider. Därför ser vi med glädje fram emot de 
nya hallarna och de utbyggnader som är enligt plan och inte minst den planerade arenan.  

Tillgänglighet och mångfald vad det gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också 
ekonomiska bidrag till projekt och löpande verksamhet. Spontanidrott är ett viktigt inslag i våra 
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ungdomars fritid och som vi bör tillhandahålla de förutsättningar som krävs i så stor utsträckning som 
möjligt. 

Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri verksamhet. De ska även tydligt redovisa vart 
de pengar går som kommunen betalar ut till dem. Noggranna kontroller ska göras för att motverka 
fusk, och vid misstanke om fusk ska polisanmälan göras.  

Kungsbacka kommun bör även främja lokal turism, vilket kanske blivit extra tydligt i spåren av den 
pandemi som nu härjat. Vi har med det sett ett ökat intresse att röra sig ute i naturen, vilket är 
glädjande, varför vi ser ytterligare satsningar på vandring- och friluftslivet i kommunen som viktigt. 
Några av de saker vi gärna skulle se är att upprusta vandringsleder och friluftsområden med toaletter, 
papperskorgar och möjligheter till att slå sig ned för vila eller samling.  

Det är mycket bra att det finns möjlighet för ungdomar att driva egna projekt, men vi får inte glömma 
dem som kanske inte är så driftiga, som inte riktigt har orken och kraften att dra igång något. Därför 
har vi i Sverigedemokraterna föreslagit att man ska se över intresset för att även ha sk öppna 
fritidsgårdar, eller samlingspunkter för ungdomarna. Det måste finnas något för alla.  

 

Brottsbekämpning och trygghet 

Kungsbacka kommun har hittills varit förskonade från mycket av den kriminalitet som många andra 
kommuner sedan länge tampats med, men har nu som många andra kommuner fått en ökad 
otrygghet.  
 
Vi anser att det ska var en självklarhet att känna sig trygg och säker i Kungsbacka, både i hemmet och 
ute på våra gator och torg. Känslan av trygghet är ett av de mest grundläggande behov vi människor 
har. I Kungsbacka ska invånarna inte bara känna sig socialt trygga utan också känna fysisk trygghet. 

Brottsbekämpning är inte i första hand ett kommunalt ansvar. Många av de åtgärder som krävs är på 
riksnivå i form av ökade resurser till rättsvårdande myndigheter, fler poliser och med ökade 
befogenheter, skärpta gränskontroller och en ansvarsfull invandringspolitik som inte ytterligare spär på 
segregation och utanförskap. 

Kommunen bör i första hand inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen 
och lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Sätta upp fler övervakningskameror och införa 
ronderande ordningsvakter vid särskilt otrygga områden, bla vid Fyren, innerstaden och Kungsbacka 
station.  

Kommunen ska även bedriva arbete för att motverka förekomsten av klankriminalitet, etniskt betingad 
brottslighet, radikal islamism, politisk extremism och hedersrelaterad brottslighet 

Uppmuntra bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandringsgrupper.  

Vi bör även verka för att få fler patrullerande poliser i kommunen. 

Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas, missbruk är en starkt bidragande orsak till att 
människor hamnar i kriminalitet. 
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Invandring och mångkultur 
Det är nog ingen som undgått att se de sociala problem som uppstått i massinvandringens spår, hur 
mycket etablissemanget än försökt att mörklägga och censurera. Den har också medfört oerhörda 
ekonomiska kostnader, så höga att vi idag tvingas välja mellan invandring och välfärd.  

Vi ser nu hur religionen börjar ta allt större plats hur det påverkar både skola, arbete och hela 
samhället.  
Vi måste värna det sekulära samhället. Religiös extremism och framväxten av parallella samhällen 
måste kraftigt bekämpas. Vi ska inte bjuda in och uppmuntra medeltida seder och bruk som tillåter att 
någons rättigheter eller rätt till självbestämmande kränks. Vi ska kraftigt motverka det kvinnoförtryck 
och det så kallade hedersförtrycket som växer sig allt större och som vi ser ökar även i Kungsbacka. 
 
Vårt absolut största hot idag är islamistisk extremism som spridit sig som en farsot genom hela Europa 
på grund av massinvandring från muslimska länder. Terrordåd som skakat världen, Europa och 
Sverige.  
 
IS terrorister, både vuxna och barn återvänder till Sverige efter att ha deltagit i makabra dåd, och vi 
står inför något som de flesta ännu inte förstår vidden av. Vi Sverigedemokrater anser att de som 
ägnat sig åt dessa fruktansvärda dåd inte ska ha någon rätt att beträda svensk mark igen.  
 
Kungsbacka som alltid har varit en kommun med god ekonomi börjar redan nu se konsekvenserna av 
det stora antalet asylsökande/nyanlända. Vi ser nu också att anhöriginvandringen och kvotflyktingar 
ökar. Familjer som många gånger består av ett stort antal personer och som ges företräde till bostäder 
i kommunen. Statens ersättning till Kungsbacka kommun för asylsökande täcker inte, förskola, skola, 
barnomsorg, elevhälsa, extra lokaler, socialtjänstens insatser och kostnader för gode män och tolkar.  

Bostadsbristen är akut i Kungsbacka och trots den nybyggnation kommer till exempel alla de unga 
som tvingas bo kvar hemma och som väntar på att få en bostad i kommunen få fortsätta vänta, då 
man prioriterar nyanländas behov framför kommuninvånarnas. Att man dessutom byggt ett helt 
kvarter endast för nyanlända tycker vi är ett steg i helt fel riktning och ett hån mot alla som står i 
bostadskön. 

Vi ser hur segregerade områden fortsätter växa runt om i landet, där kriminaliteten är mycket hög och 
svensk lag inte längre råder. Där bilbränder, explosioner och skjutningar har blivit vardagsmat. Polis 
och räddningstjänst vågar sig knappt in i dessa områden som styrs av kriminella gäng.                                                                         
Vi ser också hur dessa problem kommer allt närmare. Bilbränder, rån och överfall ser vi nu i flera av 
våra grannkommuner och även här i Kungsbacka.  

Vi Sverigedemokrater vill inte att Kungsbacka ska bli ett av alla dessa segregerade områden. 

Därför är det av allra största vikt att vi tar emot endast såpass många nyanlända som vi klarar av för 
att ge dem ett värdigt mottagande, där alla som kommer nya till vårt land och till Kungsbacka ska 
kunna ges möjligheten och förutsättning att bli en del av det svenska samhället och leva efter de lagar 
och regler som gäller här.  
 
Vi i Sverigedemokraterna förespråkar assimilering, vilket går ut på att de som kommer nya till vårt land 
ska anpassa sig till det svenska samhället.  
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Genom anvisningslagen kan kommunerna enligt lag inte längre neka att ta emot nyanlända. Vi 
Sverigedemokrater är väldigt kritiska till denna inskränkning av det kommunala självbestämmandet 
och menar att kommunerna gemensamt bör sätta ned foten för att få till stånd en förändring och där 
Kungsbacka kommun kräver ett stopp i mottagandet av nyanlända/asylsökande från områden som 
inte ligger inom vårt närområde 
 
 

En ansvarsfull ekonomisk hushållning  
För att erbjuda invånarna en god samhällsservice krävs skatteintäkter. Kommunen ska hushålla med 
dessa skatteintäkter, skattebetalarnas pengar.   

Omvärlden påverkar det ekonomiska läget, konjunkturläget varierar och är något som vi behöver 
förhålla oss till och anpassa oss efter.  

Under pandemin har stora statliga bidrag utbetalats och kommunens överskott har varit rejält stora. 
Nu har vi en rekordhög inflation som riskerar försämra resultaten för de närmsta åren,  

Det är då av vikt att kommunen inte sätter sig i höga låneskulder med höga räntor som snabbt kan 
försämra resultaten och innebära kraftiga nedskärningar. Kommunen behöver tänka långsiktigt och 
spara inför dessa konjunktursvängningar för att undvika kraftiga försämringar med stora 
neddragningar i välfärden för invånarna.  

 

Satsa på företagandet 
Det privata näringslivet är förutsättningen för sysselsättning och för kommunens ekonomiska 
utveckling och måste främjas. 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. De privata 
företagarna är således av oerhörd vikt för Kungsbacka kommun och dess invånare.   

Skatt finansierar välfärd och kommunal service och bakom varje skattekrona finns en skattebetalare. 
Småföretagen och deras anställda står sammantaget för de största skatteintäkterna på kommunal 
nivå. De är så viktiga för en dynamisk ekonomi, ökad sysselsättning och välfärd.  

För dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden kan start av eget företag vara en väg in. 
För att möjliggöra för fler att starta företag måste vi ta bort onödigt krångliga regelverk. Det behöver 
bli lättare att starta företag, mer gynnsamt att expandera verksamheten och mer lönsamt att gå från 
bidrag till arbete.  

För oss i Sverigedemokraterna är det av största vikt att det blir billigare för företagarna att anställa. 
Sänkta arbetsgivaravgifter och överlåtande av sjuklöneansvaret för småföretagare med upp till 9 
anställda till staten. Det är dags att börja se företagarna som den resurs de är för ökad sysselsättning 
och välfärd och inte straffa dem genom orimliga skatter och avgifter.  

Att hitta medarbetare med rätt kompetens är en av svenska företags allra största utmaningar. Vi 
måste därför se till att fler blir anställningsbara, att det får den utbildning som krävs i stället för att 
satsa på subventionerade ”låtsasjobb”.  

Kungsbacka kommun ska ta krafttag för att bättre tillmötesgå företagarnas behov i Kungsbacka. Vi 
ligger i botten när företagen bedömer hur servicen i Kungsbacka är. I Svenskt Näringslivs senaste 
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mätning om företags upplevelse att driva företag i sin kommun hamnar Kungsbacka, trots en ökning 
från senaste mätningen, på en mindre smickrande plats 99 av 290 kommuner.  

Kungsbacka kommun kan bättre, med rätt styrning. 

Den ökande otryggheten och brottsligheten drabbar inte bara den enskilde utan även företagare och 
handlare. Hot, rån, stöld och snatteri är idag vardag för många näringsidkare. Även anställda oroas och 
påverkas av det allt grövre våldet i samhället. Företagarnas undersökningar de senaste åren visar att 
allt färre företagare som utsätts för brott anmäler till polisen, likt många enskilda som utsätts för brott 
ser man ingen mening med det. Var femte företagare i Sverige som blivit drabbade av kriminalitet har 
övervägt att flytta eller lägga ned sin verksamhet. IT-säkerheten är ännu ett område som lyfts, med 
oro för dataintrång 

 

Upphandling  
Kungsbacka kommunen ska vid upphandling verka för att möjliggöra för fler småföretag att lägga 
anbud. Enligt många enkätundersökningar avstår många av landets småföretagare att lägga anbud i 
offentliga upphandlingar bland annat på grund av för stora upphandlingar och orimliga krav. Utöver 
det så riskerar politisk ställda krav gällande exempelvis orimliga miljökrav, jämställdhets- och 
genuscertifieringar skapa en obalans som varken gynnar offentlig verksamhet eller näringsliv över tid. 
Upphandlingsförfarandet måste baseras på vad som är bäst för våra invånare och mest lönsamt för 
våra skattebetalare. 

Kommunen ska ställa krav på leverantören att det arbete som ska utföras ska ske enligt 
kollektivavtalsenliga villkor. Att entreprenören därmed även tar ansvar för eventuella 
underentreprenörer.  

Livsmedelsupphandling ska utgå från att livsmedel i så stor utsträckning som möjligt är lokalt 
producerade och tillagade och att svensk djurskyddslagstiftning följs.  

 

Stadsbyggnad 
Kungsbacka växer, alldeles för fort. Vi i Sverigedemokraterna vill att vi ska växa med varsamhet och 
med hållbarhet. Infrastrukturen måste hänga med, vilket den inte gör idag.  

Det har under lång tid saknats framförhållning i bostadspolitiken, vilket lett till stor bostadsbrist i hela 
landet. Den största anledningen till bostadsbristen ligger i en misslyckad migrationspolitik. 
Bostadsbristen har främst drabbat nybildade familjer och unga som söker sin första bostad. 

Vi vill inte att Kungsbacka ska bli ännu en förort till Göteborg, med allt vad det för med sig. Vi vill 
bevara Kungsbackas småstadscharm. Stadsplanering och samhällsmiljöns utformning är av stor 
betydelse för såväl invånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och 
miljön.  

Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Vi vill 
generellt sett hellre bygga på bredden än på höjden. Och vid planering av nya bostadsområden 
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eftersträvar vi varierande boendeform, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central 
samhällsservice, rekreationsområden och fritidsaktiviteter.  

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska vara en självklar del av 
samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig 
verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt ska barn- och familjeperspektivet vara 
genomgående. Grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande. 

Vi förespråkar byggnation enligt klassisk arkitektur som smälter bättre in i stadslandskapet än många 
av de stora och i många fall fula byggnader vi nu ser som uppförs i Kungsbacka.  

Kungsbacka kommun bör i större utsträckning se till att efterfrågan styr vilka bostäder som byggs. 
Undersökningar visar att de flesta vill äga sin bostad och bo i småhus.  

Vägar och gatunät ska hålla god kvalitet i hela kommunen. Kollektivtrafiken bör ha god täckning även i 
kommunens ytterområden och binda samman alla orter i kommunen. Vi vill även att IT-infrastrukturen 
ska vara god i kommunens alla delar. 

Vi i Sverigedemokraterna motsätter oss åtgärder mot bilismen som ökar människors kostnader och 
försvårar deras vardag.  

 

Budgetförslagets yrkande – satsningar och besparingar 
  
Sverigedemokraterna yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkanden: 
   
 
Stärka elevhälsan F&G samt G&A                                                                                     - 5 000 000 kr 
 
Extra anslag skolmat F&G samt G&A                                                                                - 4 000 000 kr 
 
Extra anslag mat för äldre V&O                                                                                        - 2 000 000 kr 
 
Införa tillitsstyrning i hemtjänsten (avskaffa minutstyrning)   V&O                                  - 10 000 000 kr   
 
Ökad bemanning samt särskilda lönesatsningar   V&O                                                   - 15 000 000 kr  
                                                             
Ökad bemanning samt särskilda lönesatsningar IF                                                          - 12 000 000 kr                                                                                  
 
Tidiga och förebyggande insatser IF                                                                               - 10 000 000 kr 
 
Ökad lärartäthet   F&G samt G&A                                                                                   - 15 000 000 kr                                                                                    
 
Busskort till elever åk 6- åk 2 gymnasiet                                                                         - 16 500 000 kr 
 
Sommarlovskort                                                                                              - 4 300 000 kr 
 
Införa ronderande ordningsvakter                                            - 5 000 000 kr 
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Höjda anslag till nämnden V & O för att införa kostnadsfria                                   - 5 000 000 kr                            
trygghetslarm 
 
Äldre- och funktionshinderombud                                                                                     - 500 000 kr 
                                               
 
Summa                                                                                                                 -  104 300 000 kr 

 
 
Finansiering 
 
Vi kommer delvis använda oss av 2023 års beräknade resultat på 132 000 000 kr. Av dessa föreslår vi 
att använda 43 100 000 kr vilket gör att det beräknade resultatet förväntas bli 88 900 000 kr. 
 
Från beräknat resultat 2023                  + 43 100 000 kr 
 
Minskat anslag oförutsett KF         + 5 000 000 kr 
 
Minskat anslag oförutsett KS                     + 3 000 000 kr 
 
Minskat anslag oförutsett KSAU                  + 2 000 000 kr 
 
Minskat antal administratörer i kommunen                                                                  + 5 200 000 kr 
 
Minskat anslag till G & A                            + 25 000 000 kr 
för minskade migrationskostnader 
 
Minskade konsultkostnader i kommunen.                                                      +  12 000 000 kr 
 
Solceller   (särskild satsning)                                                                                         + 3 000 000 kr 
 
Avveckla kostnadsineffektiva integrationsåtgärder  ex språkcafé  mm                    + 4  000 000 kr 
 
Nedprioritera  genusarbetet              +  2 000 000 kr 

 
Summa                                                                                                                + 104 300 000 kr 
 
 
 
Skattesatsen för 2023 föreslås oförändrad till 21,33 % 
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Kungsbacka kommun ska verka för att: 
• Endast anställa personal med goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift 
• Tillhandahålla en god och hållbar arbetsmiljö i alla våra verksamheter 
• Ökad personaltäthet inom skola, vård och omsorg 
• Förbjuda värderingsstyrd slöja i skolans verksamheter 
• Med kraft motverka hedersrelaterat våld och förtryck 
• Prioritera kärnverksamheten 
• Ha arbetstidsmodeller som främjar trivsel och Kungsbacka kommuns attraktivitet som 

arbetsgivare 
• Ha egna tillagningskök på alla våra äldreboenden 
• Ha fler stimulerande och trivselökande aktiviteter på boenden för våra äldre 
• Avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten 
• Återinföra Rehab assistenter i kommunens hemsjukvård för att minska arbetsbelastningen för 

hemtjänstens personal 
• Förbjuda alla former av diskriminering och kvotering, oavsett skäl. Hudfärg, etnicitet, kön eller 

sexuell läggning ska varken vara en belastning eller merit och ska aldrig beaktas vid t ex 
tjänstetillsättning. Endast kompetensen ska avgöra. 

• Komma till rätta med den psykiska ohälsan som går allt längre ned i åldrarna 
• Avskaffa genuspedagogiken 
• Erbjuda elever feriejobb i kommunen redan efter avslutad grundskola 
• God och näringsrik buffémat av hög kvalitet serveras i skolor 
• Lunchen i skolorna ska schemaläggas för att våra barn och ungdomar ska få i sig den energin 

som behövs under en lång skoldag 
• Införa busskort för alla elever i åk 6-2 gymnasiet 
• Återinföra Sommarlovskort för eleverna 
• Öppna upp samlingspunkter som komplement till andra aktiviteter i kommunens alla delar 
• Öka andel närproducerad mat i kommunala verksamheter. 
• Nå målet 100 % lärarbehörighet i skolorna. 
• Inrätta resursklasser för att garantera elever lugn och ro och för att ge ökade förutsättningar att 

nå kunskapsmålen, för alla. 
• Inrätta förberedelseklasser för nyanlända  
• Öka antalet hjälpande och stödjande kringpersonal i skolan och stärka elevhälsoteamen 
• Eleverna ska ha tillgång till tryckta läromedel 
• Införa ronderande ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga områden i kommunen, 

speciellt på helger. 
• Stoppa mottagandet av nyanlända och ensamkommande från områden som inte ligger i vårt 

närområde, då vi under rådande omständigheter har brist på boenden samt en sviktande 
välfärd i kommunen. 

• Minska tolkkostnaderna i kommunen.  

 
Kungsbacka 2022-06-15 
Sverigedemokraterna Kungsbacka  
gm 
Carita Boulwén  
Stefan Jägnert  
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Budget Kungsbacka 2023 - fortfarande 
med Agenda 2030 i sikte 

Miljöpartiets budget utgår från den styrande majoritetens budgetförslag, men med en del 
förtydliganden av  mål och indikatorer och några justeringar i ekonomin. 

● Besparingar: 3 miljoner på kostnader som inte behövs. 
● Tillägg: 98 miljoner som innebär besparingar på lång sikt men även energieffektiviseringar 

som kommer innebära besparingar också på kort sikt.  
● Omdisponeringar: 24 miljoner från insatser som hindrar kommunen att nå målen i Agenda 

2030 till insatser som underlättar.  

De 95 miljonerna (Tillägg minus Besparingar) finansieras genom att använda delar av det 
beräknade resultat om 132 miljoner kronor. Skattesatsen är densamma som i majoritetens 
budget, 21,33.  

Förra året introducerade vi att utgå från Agenda 2030 och vår syn på vad Kungsbacka kommun 
måste göra för att nå de 17 målen i Agenda 2030. Även årets budget utgår från det synsättet. Vi 
tycker Kungsbacka ska använda de indikatorer som är relevanta för  kommuner som Sveriges 
Kommuner och Regioner anger. Vi har tagit fasta på det  hållbarhetsbokslut som 
kommunfullmäktige antagit i april där det framgår att vi förbrukar 4 jordklot, vilket vi inte ser som 
en god ekonomisk hushållning. Det är få år fram till Agenda 2030.  Budgeten gäller för ett år, men 
behöver ha siktet inställt att steg för steg nå målen, både när det  gäller drift och investeringar.  

De flesta av de globala målen hänger ihop. Av hållbarhetsbokslutet framgår att i Kungsbacka är  
klimat och biologisk mångfald två områden där vi verkligen kan göra skillnad. Utarmningen av 
biologisk mångfald kommer likt klimatförändringarna smygande – det blir inte  katastrof över en 
natt. Så låt oss göra skillnad!  

Många städer i världen har tagit fram egna s.k. Voluntary Local Reviews för att relatera det  egna 
arbetet med hållbarhetsfrågor till Agenda 2030 och de globala målen. Ett genomgående  tema i 
samtliga sådana utvärderingar är samarbete och generellt inkluderande förhållningssätt.  Det råder 
mycket stor enighet om att målen kräver gemensamma ansträngningar, inte bara över  sektorer 
och förvaltningar utan i samverkan med samhället i stort – med grupper, föreningar,  
organisationer, lärosäten och företag.   

Ur budgetsynpunkt är samarbete inte någon direkt kostnad. Det handlar mer om en inställning,  
ett åtagande, prioriteringar och ett sätt att arbeta.  
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Mål 1: Ingen Fattigdom  
Kungsbacka har lägre andel mottagare av långvarigt ekonomiskt bistånd och lägre andel barn i  
ekonomiskt utsatta hushåll. Men de finns! Vi vill att även mål 1 om ingen fattigdom ska vara en 
del av styrningen av Kungsbacka.   

Ekonomiska svårigheter i familjen påverkar barnens välbefinnande och möjligheter att ta del av  
samhällets utbud, möjligheter och kvaliteter. Program och strategier för att systematiskt arbeta  
med att stödja familjers ekonomi bör tas fram, utvärderas och anpassas för Kungsbacka, i  
samarbete med skola, socialtjänst och arbetsmarknad. Familjecentraler som har diskuterats kan  
vara en väg att gå för att samla och underlätta för familjer med barn i utsatta situationer.  

Till Mål 1 räknas också arbete med integration för nyanlända och invandrade ungdomar/familjer  
och att bättre ta tillvara frågor om livskvalitet för invånare med olika former av särskilda behov, t  ex 
serviceboende eller assistans enligt LSS.   

Mål 2: Ingen Hunger  
Vi behöver styra undan från att bygga på jordbruksmark och i samhällsplaneringen mäta  
andelen jordbruksmark som används för nyproduktion av bostäder och verksamheter.  

Generellt sett har vi i Kungsbacka – liksom i många andra kommuner – för lite jordbruksmark för  
att kunna bidra till en högre grad av självförsörjning av livsmedel.   

Det finns sannolikt barn i Kungsbacka kommun för vilka skollunchen är dagens viktigaste måltid.  
Att bidra till både en bättre familjeekonomi, se Mål 1, och till bättre kunskaper om vikten av  nyttig 
och ekologisk kost kan hjälpa barn, unga och familjer bort från näringsfattig och  ohälsosam mat.  

Mål 3: Hälsa och välbefinnande   
Inte bara ungas hälsa ska öka, utan människor i alla åldrar ska må väl. Hälsa och välbefinnande  
påverkas av mängder med faktorer som arbete, skola, tilltro till samhället, missbruk osv.  
Kommunen behöver bidra med förebyggande insatser för folkhälsan, inte minst genom Kultur och 
Fritid, men också ha ett nära samarbete med regionen när människor blir sjuka så att  vården 
kommer så nära som möjligt.  

Investeringar i hälsa och välbefinnande är nödvändiga för att skapa förutsättningar för  
delaktighet och förverkligande av människors potential och förutsättningar. Det handlar 
om bland annat nyttig och näringsrik mat. Det handlar också om barns och ungas 
skolmiljö och säkra cykel- och gångvägar till skolorna, som gör det möjligt att gå eller 
cykla till och från skolan. 
 
Hälsa och välbefinnande i kommunen omfattar alla människor i alla åldrar, alla invånare, även  
de som bor på våra särskilda boenden och har omsorg hemma. Alla har en lika självklar rätt till 
livskvalitet.  

Miljöpartiets motion “En mänskligare budgetering” avslogs dessvärre av fullmäktige. Innehållet är 
fortfarande relevant eftersom kommunen behöver förebygga ohälsa för  såväl barn som vuxna och 
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äldre genom s k sociala investeringar. Sådana insatser är svåra att  budgetera men måste kunna 
göras - även om resultatet visar sig långt senare. Miljöpartiet ser hellre sociala investeringar än 
investeringar i bilrondeller och parkeringshus som i förlängningen både leder till högre 
bostadskostnader och sämre miljö.  

Mål 4: God utbildning för alla  
Skolan styrs av skollagen och det är kommunens uppgift att se till att det fungerar för alla, och  
att ingen lämnas utanför.  

Kungsbacka har en hög omsättning på rektorer. Det är en indikation på att förutsättningarna för  
att leda skolverksamhet måste förbättras. Rektorer behöver stanna åtminstone några år för att  
skolorna ska fungera väl och utvecklas. Vi vill därför att kommundirektören i samarbete med  
förvaltningscheferna för För- och grundskola och Gymnasium och arbetsmarknad ser över  vilka 
administrativa uppdrag kan plockas bort från rektor, och därmed även lärares, arbetsuppgifter, så 
att mer arbetstid kan ägnas åt eleverna.   

Kommunen behöver anstränga sig än mer att anställa och behålla kompetenta och utbildade  
lärare i fritidshem. Se över möjlighet till att personal som finns i vår skolverksamhet får bra 
villkor och möjlighet till att studera vidare till lärare i fritidshem.  

Vi behöver ta tillvara Kungsbackas lokala förutsättningar in i skolverksamheten genom att; 

● Alla elever ska någon gång ha varit på besök i Kungsbacka innerstad,Tjolöholm, 
Fjärås Bräcka och Äskhult för att få lära känna kommunen. 

● Sommarskolan får en lokal profil, t ex genom samarbete med Råö rymdobservatorium.   
● Utveckla pedagogiska skogs- och jordbruk som förebilder för hur biologisk mångfald kan  

gynnas. 
● Organisera simundervisning så att alla elever lär sig simma och kan få ett betyg i Idrott och 

hälsa.  

Att nå målet om en god utbildning för alla handlar också om pengar. Finansieringsmodellen för  
skolpengssystemet behöver ses över med sikte på mer likvärdiga förutsättningar att bedriva 
skola i alla kommunens skolor. Kommunen ansvarar för att det finns skola för alla elever och har 
ett så kallat  ”utbudsansvar”. Detta innebär att kommunens skolor behöver en högre tilldelning.  
Finansieringsmodellen bör utformas så att den täcker marginalkostnader så att varje skola får 
möjlighet att kunna tillgodose alla elevers behov.  

Även riktlinjerna för skolskjuts behöver ses över. Enligt våra nuvarande riktlinjer är alla elever  
som valt att gå på annan skola i kommunen än den anvisade, berättigade till skolskjuts. Detta  
innebär att kommunen är mer generös än vad skollagen anger för elever som väljer annan  skola 
än den av kommunen “anvisade skolan”. Detta  kostar kommunen ungefär 3 miljon  extra per år i 
skolskjuts och leder dessutom till längre transporter och därmed högre utsläpp.  

Vi anser att det behövs fler personer i elevhälsan som arbetar hälsofrämjande och förebyggande 
på skolorna som kan möta barn och unga. Psykiskt mående och både faktisk och upplevd 
trygghet i kommunen för barn och unga behöver öka.   

 
Utbildning är också en viktig del av integrationsarbetet, både när det gäller att höja enskildas  
utbildningsnivå och att få tillgodoräkna sig den utbildning man redan har. Många av de som 
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kommer hit har universitetsutbildning och borde såklart kunna använda den här för att skapa 
trygghet för sig själva och sina familjer.   
 
Det mesta av skolverksamheten är lagstyrt. Det politiska utrymmet lokalt i kommunen är 
begränsat. Därför är det tveksamt att det behövs en så stor nämnd med ett arbetsutskott. Det 
har visat sig att det mest ändå är informationsärenden från arbetsutskottet som upprepas i 
nämnden. Därför föreslår vi att ta bort arbetsutskottet och därmed spara 250 000 kronor per år 
som istället kan läggas på själva skolverksamheten.  
 
 
 

Mål 5: Jämställdhet  
Varken världen, Sverige eller Kungsbacka är jämställt. Kommunen kan och ska bidra till ökad  
jämställdhet bland annat genom folkhälsoarbetet och den grundläggande kommunala servicen  
med vård och omsorg så att det finns goda förutsättningar för kvinnor att driva företag och  arbeta. 
Helt grundläggande är att kommunen arbetar med sig själv som arbetsgivare genom att utjämna 
osakliga löneskillnader, erbjuda heltid till de som vill och uppmuntra män att ta föräldraledighet 
och vård av sjukt barn.  

Mål 5 handlar också om att tydligt arbeta mot diskriminering av kvinnor och mot våld och  
utnyttjande av kvinnor och flickor. Detta omfattar alla kommuninvånare oavsett varifrån de  
kommer. Här finns möjligheter att fortsätta ett gott samarbete med kvinnojouren,  
informationsinsatser i skolorna, motarbeta sexuellt våld och köp av sexuella tjänster, liksom  
insatser för att förbättra integration och bättre inkludera kvinnor från andra länder.   

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla  
Delmålet Säkert dricksvatten för alla innebär att vi måste ta ett långsiktigt ansvar för att 
kommande generationer av invånare i kommunen, men även i omgivande kommuner som är  
beroende av Kungsbackas vatten, ska få ett rent och hälsosamt dricksvatten.   

Kungsbacka ska värna vårt viktigaste livsmedel vattnet genom att arbeta för en utvidgning av  
vattenskyddsområdet för Fjärås Bräcka vattentäkt till att omfatta Lygnern och dess  
tillrinningsområde. Vattenskyddet behöver omfatta hela Lygnern, vilket kräver ett aktivt  samarbete 
och samverkan mellan främst Marks och Kungsbacka kommuner. Vi ska inte aktivt  tillföra 
kemiska bekämpningsmedel inom de mark- och vattenområden som utgör  avrinningsområden 
mot vattentäkter. Kommunen behöver samarbeta med lokala jordbrukare för  att stödja dem i 
deras arbete med att minska, helst upphöra med användningen av  bekämpningsmedel.  

Vi behöver också skydda de vattentillgångar som är utpekade som reservvattentäkter, såsom  
Stora Horredssjön. Detta skydd bör vara lika starkt som det som krävs för de nu nyttjade  
vattentäkterna.  

Kungsbacka kommun behöver arbeta mera med vattenförvaltning och en  
förvaltningsövergripande vattenplanering där inklusive avrinning. Till detta    
behöver det rekryteras en vattenförvaltningsstrateg, lämpligen placerad i Bygg- och  
Miljöförvaltningen.  

För att ha en beredskap för dricksvattenkapaciteten vid torka behöver kommunen förbättra  
kunskapen om grundvattennivåer och utöka informationen om vattenbrist inom den enskilda  
vattenförsörjningen. Kontrollprogram behöver ses över, utökas eller upprättas för  
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grundvattennivåer, vid vattentäkter samt platser i privat regi, som komplement till nationella  
stationer.   

Det behöver tydliggöras vilka tillstånd som finns för användning av kemiska bekämpningsmedel  
inom vattenskyddsområdet, samt vilka av de ämnen som har lämnats tillstånd att användas som  
provtas och analyseras inom vattenskyddsområdet. Kommunen ska övervaka vattenkvaliteten  
inom vattenskyddsområdet enligt vattenförvaltningsförordningens krav för skyddade områden  för 
uttag av dricksvatten.  

Mål 7: Hållbar energi för alla  
Att spara energi är bra både för miljön och ekonomin. En effektivare energianvändning är en 
förutsättning att skapa ett hållbart energisystem. Kungsbacka kommun har haft som mål de 
senaste 10 åren att spara 2 %, vilket kommunen misslyckats med årligen. Därför krävs det nu 
tydliga och kraftfulla åtgärder. 

Direktiv: Energiförbrukning måste minska. Målet ska vara 50% energieffektivisering fram till 
2030 med delmål för varje år från 2023. Nämnden för Service och Nämnden för Teknik ska ta 
fram system för redovisning av produktion och konsumtion av energi både i Service och 
Teknikförvaltningarna, samt incitament att spara energi så att verksamheterna inte bara  
debiteras för den energiförbrukning som blir.  Alla verksamheter ska bli insatta och medvetna om 
hur /varför energiförbrukningen ska minska.  

I orostider blir energiförsörjning allt viktigare. Kungsbacka har goda förutsättningar med 
både sol och vind. Hittills har det visat sig svårt att få lönsamhet i biogasproduktion från 
Hammargård, men med stigande energipriser blir det ett annat läge. Biogas är dessutom 
en förnybar energiform som är mycket viktig för att utveckla en cirkulär ekonomi och för att 
förändra betraktandet av avfall som ett problem till att istället använda det biologiska 
avfallet som en resurs. Kungsbacka bör verka för och planera en eller flera  
biogasanläggningar inom kommunen, gärna i form av samrötningsanläggningar för såväl 
matavfall från hushållen, gödsel från jordbruk och hästgårdar och gräs och vass som 
skördas från kommunernas ängsmarker och dagvattendammar. Detta ger biogas som kan 
användas till fordonsbränsle. Dessutom erhålls en rötrest som är ett bra gödningsmedel 
och ett alternativ till industritillverkad handelsgödsel. 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
Kommunen ska vara en god arbetsgivare men också vara ansvarsfull med skattepengar som  
används i verksamheter som handlas upp enligt Lagen om Valfrihetssystem och annan  
upphandlad verksamhet.   

Mål 8 handlar mycket om nationella åtaganden och målsättningar, men flera av delmålen har  
också en lokal dimension. Det gäller t ex 8.3 för utveckling av företagsamhet och nya  
arbetstillfällen och 8.9 för främjande av hållbar turism. Det existerande kommunala programmet  
för näringslivsutveckling har hittills inte fått något stort genomslag vad gäller t ex arbetsplatser i  
kommunen.  

Mål 8.4 om bättre resurseffektivitet i konsumtion och produktion handlar också om sambandet  
mellan produktion/tillväxt och miljö/hållbarhet. Kommunen kan vara mer drivande i det arbetet  på 
lokal nivå. 

 



6 (11) 
 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
Grundläggande välfärd är en förutsättning för företagande. Väl fungerande äldreomsorg,  
barnomsorg, bostäder och verksamhet för människor med funktionsnedsättning/variation,  
färdtjänst osv innebär att företagare kan ägna sig åt sina företag. Näringslivspolitiken hänger  
också nära samman med bostadspolitiken så att anställda i företag i kommunen har bostäder.  

De haltande värdena i mätningar av företagsklimatet som Kungsbacka återkommande får  
indikerar att det behövs något annat än att fortsätta som förut. Mer mark är på gång och det är  
bra. En modernare översiktsplan är på plats och det blir därmed lättare att göra genomtänkta 
detaljplaner. Vi vill ge förvaltningarna lugn och ro, tid och förtroende för tjänstepersoner att göra 
sitt jobb. Vi föreslår därför en omdisponering av medel från Näringslivsenheten (4 miljoner) till 
Miljö & hälsoskydd  (2 miljoner) och Byggnadsnämnden (2 miljoner) så att de får bättre 
förutsättningar att jobba på med det som de ska göra, och på riktigt jobba med företagarnas 
nöjdhet med Kungsbacka kommun.  

Långsiktigt behövs fler arbetsplatser i kommunen så att pendlandet kan minska.  Det behövs 
infrastruktur för att lätt gå och cykla till skolor och arbetsplatser. Besöksnäringen  ska 
utvecklas med goda möjligheter att resa till och från besöksmål till fots, med cykel och  
kollektivtrafik. Utbyggnaden av bredband behöver åtminstone klara de nationella målen.   

Mål 9.1 handlar om hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer. Det ska ge  våra 
invånare möjlighet att ta sig till skolor och arbetsplatser, även utan bil. Rättvisa i detta  
sammanhang är att alla invånare har samma möjligheter till mobilitet och det ställer krav på en  
annan infrastruktur än dagens, med fler cykel- och gångstråk och en mer utbyggd kollektivtrafik.   

Mål 10: Minskad ojämlikhet  
I Kungsbacka ska det gå att bo och leva även med låga inkomster. Därför behövs ett brett utbud  
av bostäder med blandade upplåtelseformer i olika storlekar. Det behövs bostäder i alla 
kommundelar i prisklasser som matchar de löner vi är beredda att betala till våra anställda, och för 
att unga och äldre  människor och människor som inte bott så länge i Sverige ska kunna ha råd att 
bo här. Det  behövs särskild uppmärksamhet på att gå från plan till verkställighet för invånare som 
behöver  bostäder med särskild service. Alla har inte samma förutsättningar. Det är orimligt att 
förutsätta att människor som flytt till Sverige ska klara sig på Kungsbackas bostadsmarknad efter 
etableringstiden på två år.   

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av  
t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Detta är A och O för  
hållbarhetsarbetet. Den diskriminering av utlandsfödda, flyktingar och andra som förekommer  
måste få ett slut – det är ovärdigt; det mångkulturella samhället är här för att bestå och  
kommunen bör bejaka och uppmuntra detta, snarare än att motarbeta. Ett fokus på integration  
och ett annat på diskrimineringsfrågor och ett tredje fokus på bebyggelse är nödvändigt.  

Ojämlikheten som drabbar de som redan har det svårt, till exempel invånare med stora behov  
av hjälp och stöd, måste minska och helst elimineras helt. Våra invånare som behöver omsorg  
har precis samma rätt till livskvalitet som andra invånare och måste få den service de behöver.  
Det handlar bland annat om att utveckla organisationen så att personalen får de kunskaper och  
resurser som behövs.   
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Mål 11: Hållbara städer och samhällen  
Kungsbacka behöver planera samhället så att det går att leva, bo och arbeta här utan tillgång till  
bil. Det är både en rättvisefråga och en miljöfråga. I praktiken handlar det bland annat om att  
infrastrukturen ska vara god för busstrafik, gång och cykel.   

Mål 11 innefattar delmål om att ta vara på kultur- och naturarv, om planering, hållbar  
urbanisering och grönområden men inte minst också överkomliga och säkra bostäder med god  
tillgång till stadens kvaliteter och service (delmål 11.1). Det ställer krav bostadsbyggandet i  
kommunen, tex vad gäller upplåtelseformer.   

Delmålet 11.6 handlar om att minska stadens miljöpåverkan och som mått används mängden  
luftföroreningar som orsakas bland annat av dieselmotorer Här finns även ett särskilt  
barnperspektiv - föroreningarna drabbar barnen mest.   

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion  
Kommunen ska vara drivande för att utveckla resurseffektiv konsumtion och produktion. Det  
innebär att ifrågasätta vilka varor och tjänster som behöver köpas, undersöka marknader, ställa 
krav och följa upp dem.   

Kemikalieåtgärder ska gälla även livsmedel. Andelen ekologisk mat i Kungsbacka  ligger still på 
33%. Vi vill att andelen ska öka till 40% 2022 med sikte på att nå det  nationella målet 60%. På 
längre sikt behöver vi komma upp mot 100% ekologisk mat.  

Resor och transporter ska ses som en del av konsumtionen. En nyckel till att barn och  
ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och får god självkänsla, och att individens och  
familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv stärks är att ge ungdomar, oavsett föräldrarnas  
inkomst och bostadsort, möjlighet att delta i idrott, kulturliv och andra aktiviteter. Därför föreslår  
Miljöpartiet att lägga 12 miljoner på att erbjuda fritidskort i kollektivtrafiken till alla i årskurs 6–9.  

Miljöpartiet vill bygga så att vi hushållar med resurser och lokaler. Inredning bör tas om hand  
och repareras, och att vi och andra återanvänder material. För att det ska vara möjligt i  
praktiken behövs återvinningscentraler som stödjer kretslopp. Vi har en beslutad avfallsplan  
tillsammans med GR-kommunerna som gäller 2021–2030. Kungsbacka behöver ha en  
infrastruktur som bidrar till att vi kan nå målen i avfallsplanen.   

Inom ramen för mål 12 om Hållbar konsumtion och produktion finns också målsättningen om att  
kraftigt minska matsvinn, om en ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall samt att öka  
allmänhetens kunskaper om hållbara livsstilar. Detta är målsättningar som kan sättas och följas  
upp även på lokal och kommunal nivå. 

 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen  
Klimatförändringarna handlar om att hejda utsläppen för att kunna nå målet om max 1,5 graders  
temperaturökning. För det behövs många små och stora åtgärder snabbt. Det handlar också om  att 
skydda oss mot de klimatförändringar som redan sker.   

Effekterna av klimatförändringarna är redan synliga och kan komma att bli katastrofala om inte  
mycket kraftfulla åtgärder sätts in omgående. Parisavtalets målsättning om 1,5 graders  
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temperaturökning, allra mest 2,0 grader, måste nås och stora insatser krävs, även på kommunal  
nivå. Det handlar inte minst om delmålen 13.2 och 13.3 som handlar om att integrera  
klimatåtgärder i policies och planering och att öka kunskaper och kapacitet för att hantera  
klimatförändringar.   

Klimat- och miljöåtgärder innebär ofta besparingar, t ex när det gäller energieffektiviseringar och 
avfallsminimering. Det kostar tid för tjänstepersoner att arbeta med sådana frågor, men de är 
snabbt lönsamma. Detta vill vi ska avspeglas i de ekonomiska redovisningarna. Det kan också 
underlätta att ta fram en klimatbudget för att se hur mycket utsläppen måste minska per år. Det 
går att göra både för den geografiska kommunen och för kommunens verksamheter. Ju längre vi 
skjuter upp åtgärder för att minska utsläppen, desto mer insatser kommer behövas om några år. 

Mål 14: Hav och marina resurser  
Föroreningarna i havet behöver minska. Kommunen behöver arbeta för att minska 
näringsläckaget till de marina miljöerna i samarbete med företagare inom jord- och skogsbruk. 
Dessutom behöver kommunen medverka till att städa stränder, rensa havsbottnen från skräp och 
spökgarn och utrusta avloppsreningsverken med reningssteg för mikroplaster och 
läkemedelsrester.  Kommunen har också en roll att spela för att underlätta för markägare att 
sanera hamnområden och båtuppläggningsplatser från gifter.  

Ekosystem behöver skyddas och återställas. Kommunen behöver uppmuntra markägare 
att ta fram  skötselplaner för att klimatanpassa stränderna för att förebygga skador från 
stormar och  havsnivåhöjningen. Stränderna ska skyddas också genom att stärka 
strandskyddet och den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden är mycket 
beroende av ålgräsängarna i de grunda kustområdena och kommunen bör vara delaktig i 
att vårda, vakta och vid behov restaurera ålgräsängar genom återplantering.  

Kommunen behöver främja ett miljövänligare båtliv, med god tillgång till spolplatta och  
latrintömning i hamnarna.   

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald  
Kungsbacka ska vidareutveckla sitt arbete med att gynna biologisk mångfald på ytor som  
kommunen äger. Det finns stora möjligheter att göra till exempel både Å-rummet och 
Tjolöholm till  föredömen för biologisk mångfald.  

Senast 2025 ska kommunerna ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i  
planering och förvaltning av den byggda miljön. Det nationella målet gäller även Kungsbacka.  

Agenda 2030 anger att redan 2020 skulle främjande av ett hållbart  skogsbruk vara 
genomfört. Likaså ska åtgärder vara vidtagna för att skydda den biologiska  
mångfalden och för att stoppa förlusten av utrotningshotade arter. Av detta syns inget i 
kommunens hållbarhetsredovisning, något som behöver förbättras framöver.  
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Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen  
Trygghet ska byggas på faktiskt trygghet, på den vägen blir invånarnas upplevda trygghet  
baserad på fakta och inte skrämsel.   

Ett inkluderande samhälle värnar om demokratin och skapar förutsättningar för invånarnas  
delaktighet i utveckling och beslut för vår gemensamma framtid. I Kungsbacka är det angeläget  
att värna om och utveckla det demokratiska samtalet till exempel genom att arbeta för att fler,  
snarare än färre förtroendevalda deltar i den kommunala organisationen och att det finns  
strukturer som möjliggör en transparent och tillgänglig information för debatt och beslut.   

Barnen ska skyddas från våld och övergrepp. Det är en självklarhet som ändå behöver stärkas,  
till exempel i skolor och i det sociala arbetet. Barnen måste känna till sina rättigheter och det 
måste vara lätt för dem att uttrycka oro och berätta vad som händer. Ett samarbete med bland 
andra kvinnojouren är en väg att öka kunskaperna bland elever i skolan.  

Den upplevda otryggheten i Kungsbacka är bekymmersam och minskar människors livskvalitet  
och möjligheter att forma sin tillvaro och delaktighet i samhället. Desto viktigare att – utöver att  
arbeta med den faktiska brottsligheten – också arbeta med polis, socialtjänst och invånare för  att 
skapa en bättre och sannare bild av hur det faktiskt ser ut och tillsammans verka för att  förbättra 
och utveckla där det behövs.   

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap  
Samarbeten med andra är nödvändigt för att lyckas nå målen i Agenda 2030. Kungsbacka ska  
samarbeta med andra med fokus på att det ska komma invånare och företagare i kommunen till  
nytta. 
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Budget i sammanfattning 
 
Besparingar 
 

Skolbusskort till de som inte går på närmsta 
skolan    

3 miljoner 

 
    

Tillägg för att nå:   

Mål 3, 4, 5, 8,10,11 

Högre lön till anställda i kommunen med 
prioritet för personal i skola, vård och 
omsorg 

50 miljoner 
 

 

Mål 7 

Energieffektiviseringar via Service och 
Teknik 

25 miljoner 

 
En del av detta skulle kunna gå på investeringsbudgeten istället. I den här typen av 
investeringar som spar på driften är det inte nödvändigt med en självfinansieringsgrad på 
70% utan den kan vara betydligt lägre.  
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Mål 6 och 14   

En tjänst som 
vattenförvaltningsstrateg på 
Bygg- och  Miljöförvaltningen 

1 miljon kronor 

 

Mål 1 och 3   

Kompensation för köp av platser externt pga 
bristen  på boenden med särskild service i 
kommunen samt tidigare besparingar i Individ 
och Familjeomsorgens verksamhet.  
 

10 miljoner  

 

Mål 3, 10 och 12   

Fritidskort årskurs 6-9 kollektivtrafiken 12 miljoner 

 

Omdisponering för att nå:   

Mål 3, 11, 13 

Omdisponering från väginvesteringar till investering i gång- och cykelväg, 10 miljoner 

Mål 15 

Omdisponering från väginvesteringar till att främja biologisk mångfald med bevarande av 
grönområden och skapa mer blommande äng, 10 miljoner  

Mål 4 

Omdisponering För- och grundskola så att arvoden till arbetsutskottet 250 000 kronor per år 
används i skolverksamheten. 

Mål 9  
Omdisponering av medel från Näringslivsenheten (4 miljoner) till Miljö &  hälsoskydd (2 miljoner) 
och Byggnadsnämnden (2 miljoner) så att de får bättre förutsättningar  att jobba på med det 
som de ska göra, och på riktigt jobba med företagarnas nöjdhet med  Kungsbacka kommun.  
 

För Miljöpartiet de gröna, 2022-06-07  

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten och Jan Riise  



 
 

Vänsterpartiet   Budget    
Kungsbacka   2023 

  
 
 

 
 

 
 
Rambudget skall ses som tillägg till Socialdemokraternas budgetförslag 
 
Ett steg för fri kollektiv- 
trafik för unga upp till 19 år  Region och kommun   + 4 miljoner 
 
Öppna restaurangverksamheten 
igen på något äldre boende  Vård & Omsorg   + 2 miljoner 
 
Fältassistenter med kvalificerad  
utbildning     Individ & Familjeomsorg  + 4 miljoner  
 
Starta utredning för   Nämndövergripande   + 2 miljoner 
1 Ny ishall för bandy ihop 
   Varbergs Kommun 
2 Fotbollsplan som håller för 
   Allsvenskt spel 
            + 12 miljoner 
FINANSIERING 
Budgeterat Resultat Minskas    + 7 miljoner 
Ökade skatteintäkter/statsbidrag   +  5 miljoner   
Totalt        + 12 miljoner 
 
SKATTESATS/UTDEBITERING 
 
Skattesats/utdebitering för 2023 föreslås  oförändrad. 
 
 
 
 



Kungsbacka kommun har efter år redovisat stora överskott. Sedan 2004 är överskottet 
runt 3 miljarder kronor. De senaste 10 åren svarar för ett överskott på 2 miljarder 
kronor och de senaste två åren på 900 miljoner. Lägg till prognosen för 2022 som 
visar ett resultat på +600 miljoner kronor.  
Med den här bakgrunden är det verkligen tid för kommunen att göra satsningar på 
välfärden. 
Kollektivtrafiken 
Vänsterpartiet vill göra en satsning på gratis kollektivtrafik för våra barn och 
ungdomar upp till 19 år eller så länge de går i gymnasiet.  
Vi vill göra det för klimatets skull, men också samtidigt möjliggöra för barn och 
ungdomar att själva ta sig till sina fritidsaktiviteter. 
I den socialdemokratiska budgeten avsätt 4 miljoner kronor. Vänsterpartiet tycker att 
satsningen bör vara rejälare. Vi avsätter därför 8 miljoner i vår budget dvs ytterligare 
4 miljoner kronor 
 
Förskola&Grundskola, Gymnasium&Arbetsmarknad, Kultur och Fritid 
Vänsterpartiet ställer sig till fullo bakom de satsningar som Socialdemokraterna vill 
göra för att främja de ungas välmående och hälsa. Skolsköterskor, kuratorer, 
psykologer, specialpedagoger, socialpedagoger m fl behövs. 
 
Kulturen får aldrig bli en plånboksfråga, därför måste Kulturskolan vara avgiftsfri 
 
 
Individ & Familjeomsorg 
Vänsterpartiet vill precis som socialdemokraterna öka mängden personal på 
gruppboenden och serviceboenden så att arbetsscheman och därmed arbetsmiljön blir 
bättre. 
Vänsterpartiet vill betona möjligheten till lägerverksamhet. 
Vi står också till fullo bakom satsningen på ökad personaltäthet för hantering av 
orosanmälningar, spelberoenden och suicidprevention.  
Vänsterpartiet ser behovet av fler familjehem, jourhem och HBV-hem och att dessa 
drivs i egen regi. 
 
Vänsterpartiet vill att Kommunen anställer välutbildade Fältassistenter. 
För detta ändamålet avsätts 4 miljoner kronor 
 
Äldreomsorgen 
Vänsterpartiets uppfattning är att det behövs en rejäl satsning på Äldreomsorgen. Inte 
minst under våren 2020 när pandemin bröt ut visade på brister. Personalen har fått ta 
ett stort och tungt ansvar. Vi ser samma behov som Socialdemokraterna gör med 
bättre tidsförutsättningar och bemanningsförstärkning. Vi ställer oss också helhjärtat 
bakom en satsning på kultur för äldre och en råvarusatsning för måltider. 
Dessa satsningar är sammantaget på 37 miljoner kronor. 
Utöver detta vill Vänsterpartiet att någon eller några restauranger på äldreboende 
öppnas för pensionärer. Vi avsätter ytterligare 2 miljoner för detta. 



Kungsbacka kommun har ett bandylag för herrar, som spelar i den allra högsta serien. 
Det är dags att dessa idrottsutövare får samma förutsättningar som ishockeylagen har 
fastän de spelar i en betydligt lägre serie. 
Vänsterpartiet vill att Kungsbacka kommun tillsammans med Varbergs kommun 
startar med planeringen för en bandyhall.   
Kungsbacka hade för några år sedan ett damlag i fotbollsallsvenskan. I kommunen 
fanns ingen godkänd spelplan utan hemmamatcherna fick spelas utanför kommunen. 
Det är hög tid att Kungsbacka Kommun planerar för en fotbollsplan som möjliggör 
spel i den högsta divisionen. 
Vänsterpartiet avsätter därför 2 mkr i 2023 års budget för dessa två 
utredningar. 
 
Mål. 
Bostäder 
Vänsterpartiet vill att bostadsbristen och bostadsproblematiken ska bli en prioriterad fråga.  
- att årligen bygga 1000 nya bostäder, där minst hälften ska vara hyresrätter.  
- Ska detta bli en verklighet krävs en betydligt aktivare markpolitik och med ett väsentligt större 

kommunalt markägande än vad som är idag. 
- Ingen jordbruksmark ska tas i anspråk 
 
Gymnasium och Arbetsmarknads 
- Andelen elever som anger att dom mår Bra eller Mycket Bra i den årliga elvenkäten skall öka 

till lägst 70% 
- Samtliga elever som ingår i Kommunala Aktivitets Ansvaret skall ha en individuell 

aktivitetsplan 
 
Arbetsmiljö 
- Den upplevda arbetsmiljön ska årligen förbättras med 10% 
 
 
Det ska årligen i Årsredovisningen med start 2023 ske en uppföljning av dessa mål. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 247 Dnr 2022-00657 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, andra kvartalet 2022 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 326 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-08-31, § 83 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-07-04 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad  
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§ 326 Dnr 2022-00657 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, andra kvartalet 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-08-31, § 83 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-07-04 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 83 Dnr 2022-00072 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, andra kvartalet 2022 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f 
socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen 
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna 
informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-07-04 
Sammanställning av ej verkställda beslut andra kvartalet 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 



 
 

Datum 

2022-07-04 
Diarienummer 

GA 2022-00072 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 
andra kvartalet 2022 

Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader.  
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-07-04 

Sammanställning av ej verkställda beslut andra kvartalet 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer  

 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  
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Maria Andersson     Karin Zetterman 

Tf. förvaltningschef     Verksamhetschef, Kompetenscentrum 



2022 

 

Kvartal 

1 

 

Kvartal  

2 

 

Kvartal 

3 

 

Kvartal 

4 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

erbjudande 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

fler 
erbjudanden 

Ej fått något 
erbjudande    

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

 
0 

 

 
0 

  
 

 
0 

 
0 

 
0 

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 3 - 6 
månader  

 
0 

 
0 

  
 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 6 - 9 
månader  

 
0 

 
0 

  
 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 9 -12 
månader.  

 
0 

 
 

 
0 

  
 

 
 

 

  

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende > 12 
månader  

 
0 

 
0 
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§ 44 Dnr 2022-00072 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f 
socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen 
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna 
informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-25 
Sammanställning av ej verkställda beslut första kvartalet 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Datum 

2022-03-25 
Diarienummer 

GA 2022-00072 

 
 

 
 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 
första kvartalet 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-25 

Sammanställning av ej verkställda beslut första kvartalet 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  
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Cynthia Runefjärd     Karin Zetterman 

Förvaltningschef     Verksamhetschef, Kompetenscentrum 
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§ 250 Dnr 2022-00099 
Övergripande regler för skolskjuts för elever i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Övergripande regler för skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola, daterade 2022-01-04. 

Regler för skolskjutsar och Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, 
antagna av kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola har efter en genomlysning av gällande 
regelverk för skolskjutsar arbetat fram ett nytt förslag till regler som överlämnats till 
kommunfullmäktige för fastställande. Förslaget innebär ingen påverkan i form av 
inskränkta eller utökade rättigheter gällande skolskjuts utan syftar till att tydliggöra 
att kommunfullmäktiges regelverk omfattar vissa övergripande principiella frågor. 
Nämnden för Förskola & Grundskola fattar i övrigt beslut om styrande dokument 
gällande skolskjuts utifrån skollagen. 

Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen och där anges att en elev i 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 
omständighet. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts ordnas och behöver anta styrande 
dokument som reglerar olika principer för skolskjutsen i den egna kommunen 
exempelvis gällande vilka avstånd mellan hem och skola som ska utgöra grund för 
skolskjuts. Kungsbacka kommun har sedan många år erbjudit en utökad möjlighet till 
skolskjuts i förhållande till skollagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20, § 300 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-26 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-01-19, § 17 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-12-30 
Nämnden för Förskola och Grundskola – Förslag till övergripande regler för 
skolskjuts, daterade 2022-01-04 
Kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32 
Regler för skolskjutsar, antagna av kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
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§ 300 Dnr 2022-00099 
Övergripande regler för skolskjuts för elever i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 

Förslag till beslut- i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Övergripande regler för skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola, daterade 2022-01-04. 

Regler för skolskjutsar och Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, 
antagna av kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola har efter en genomlysning av gällande 
regelverk för skolskjutsar arbetat fram ett nytt förslag till regler som överlämnats till 
kommunfullmäktige för fastställande. Förslaget innebär ingen påverkan i form av 
inskränkta eller utökade rättigheter gällande skolskjuts utan syftar till att tydliggöra 
att kommunfullmäktiges regelverk omfattar vissa övergripande principiella frågor. 
Nämnden för Förskola & Grundskola fattar i övrigt beslut om styrande dokument 
gällande skolskjuts utifrån skollagen. 

Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen och där anges att en elev i 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 
omständighet. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts ordnas och behöver anta styrande 
dokument som reglerar olika principer för skolskjutsen i den egna kommunen 
exempelvis gällande vilka avstånd mellan hem och skola som ska utgöra grund för 
skolskjuts. Kungsbacka kommun har sedan många år erbjudit en utökad möjlighet till 
skolskjuts i förhållande till skollagen.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-26 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-01-19, § 17 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-12-30 
Nämnden för Förskola och Grundskola – Förslag till övergripande regler för 
skolskjuts, daterade  
2022-01-04 
Kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32 
Regler för skolskjutsar, antagna av kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-07-26 
Diarienummer 

KS 2022-00099 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Agneta Nordström 
0300-83 42 64 
Specialist Infrastruktur 

1 (5)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av Övergripande regler för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Övergripande regler för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola, daterade 2022-01-04. 

Regler för skolskjutsar och Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, antagna av 
kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola har efter en genomlysning av gällande regelverk för skolskjutsar 
arbetat fram ett nytt förslag till regler som överlämnats till kommunfullmäktige för fastställande. 
Förslaget innebär ingen påverkan i form av inskränkta eller utökade rättigheter gällande skolskjuts 
utan syftar till att tydliggöra att kommunfullmäktiges regelverk omfattar vissa övergripande 
principiella frågor. Nämnden för Förskola & Grundskola fattar i övrigt beslut om styrande dokument 
gällande skolskjuts utifrån skollagen. 

Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen och där anges att en elev i förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats 
i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon 
annan särskild omständighet. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts ordnas och behöver anta styrande dokument som 
reglerar olika principer för skolskjutsen i den egna kommunen exempelvis gällande vilka avstånd 
mellan hem och skola som ska utgöra grund för skolskjuts. Kungsbacka kommun har sedan många år 
erbjudit en utökad möjlighet till skolskjuts i förhållande till skollagen.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-26 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-01-19, § 17 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-12-30 
Nämnden för Förskola och Grundskola – Förslag till övergripande regler för skolskjuts, daterade  
2022-01-04 
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Kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32 
Regler för skolskjutsar, antagna av kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola har efter en genomlysning av gällande regelverk för skolskjutsar 
arbetat fram ett nytt förslag till regler som överlämnats till kommunfullmäktige för fastställande.  

Nuvarande regler för skolskjutsar med tillhörande tillämpningsanvisningar antogs av 
kommunfullmäktige den 10 mars 2015. I samband med antagandet av reglerna beslutade 
kommunfullmäktige även att nämnden för Förskola & Grundskola fortsättningsvis skulle fatta beslut 
om ändringar i tillämpningsanvisningarna, under förutsättning att ändringarna inte var av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Nämnden skulle också skriftligen rapportera dessa ändringar 
till kommunfullmäktige. Detta har skett genom att nämnden fattat beslut om riktlinjer för skolskjuts.  

I tillämpningsanvisningarna regleras en utökad rätt för skolskjuts vid växelvis boende där ena 
vårdnadshavaren bor i annan kommun och dessa har i stället inarbetats i det nya förslaget till 
Övergripande regler för skolskjuts. De övergripande reglerna omfattar avståndsgränser, utökad rätt till 
skolskjuts vid växelvis boende och vid val av skola samt möjlighet att åka med i mån av plats. 
Avståndsreglerna kvarstår som tidigare och överensstämmer med många andra kommuner.  

Utifrån att kommunfullmäktige tidigare beslutat om att utöka elevers rätt till skolskjuts i förhållande 
till skollagen bedöms det som lämpligt att kommunfullmäktige fortsättningsvis ska vara beslutsinstans 
för dessa övergripande principer. Nämnden för Förskola & Grundskola ska utifrån reglementet 
fullgöra kommunens åtaganden enligt skollagen där också skolskjutsrättigheterna finns. Nämnden har 
därmed mandat att fatta beslut om styrande dokument som behövs för att tillhandahålla skolskjuts. Hur 
skolskjutshandläggning och planering sker förändras över tid i och är beroende av exempelvis 
förändringar i rättspraxis, administrativ organisation och utveckling av tekniskt stöd. Det är därmed 
lämpligt att kommunfullmäktiges övergripande regler främst omfattar övergripande principiella frågor 
och nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om styrdokument vilka mer i detalj reglerar 
tillämpningen av lagstiftningen och praktiskt genomförande.  

Skollagens regleringar och förutsättningar för skolskjuts 
Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagens 9 kap. 15 b-d §§ och 10 kap 32-33 §§, 11 
kap 31-32 §§. Där anges att en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola med offentlig 
huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
Lagregleringen kring skolskjuts är inte särskilt detaljerad utan det är i många delar upp till varje 
kommun att besluta om hur rätten till skolskjuts ska uppfyllas. Det har också över tid utvecklats en 
rättspraxis på området.  
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I dag kan skolskjuts ske genom upphandlade skolbussar, ordinarie linjetrafik, personbil (taxi) eller i 
undantagsfall genom självskjuts. Planeringen och transporter sker genom externa parter på uppdrag av 
kommunen. Budgeten för skolskjuts var tidigare fördelad mellan kommunstyrelsen och nämnden för 
Förskola & Grundskola men ingår i dag i sin helhet i nämnden för Förskola & Grundskolas budget.  

Skollagen sätter upp regler för att värna både elevers rätt att gå på en skola nära sitt hem och rätten för 
vårdnadshavare att välja skola för sina barn. Skollagen säkerställer i första hand att elever kan ta sig till 
sin av kommunen anvisade skola som normalt ligger nära elevens hem. Elevens rätt till skolskjuts är 
begränsad till den anvisade skolan då det annars skulle innebära en allt för betydande kostnad för det 
allmänna att erbjuda skolskjuts till valfri skola. Kommunen ska dock kunna erbjuda skolskjuts även till 
annan skola än den av kommunen anvisade om detta kan ske utan ekonomisk eller organisatorisk 
svårighet. I praktiken innebär det att om kostnaden för skolskjuts överstiger den som eleven hade haft 
för skolskjuts till sin anvisade skola har kommunen ingen skyldighet att erbjuda skolskjuts. Har eleven 
exempelvis inte uppnått avståndskraven mellan hem och sin anvisade skola har eleven inte heller rätt 
till skolskjuts till den valda skolan även om det är ett betydande avstånd. Kommunen kan dock fatta 
beslut om generösare regler än lagstiftningen. 

Elever har i många år i Kungsbacka kommun kunnat beviljas linjetrafikkort om avståndskraven till 
vald skola har uppfyllts, även om det innebär en merkostnad i förhållande till anvisad skola. På detta 
sätt underlättas för fler familjer att aktivt kunna välja skola. Rätten är dock begränsad till linjetrafikkort 
på lokaltrafiken inom kommungränsen då en utökning till andra färdslag eller kommuner har bedömts 
innebära en allt för stor ekonomisk och organisatorisk påverkan. 

Nytt förslag till Övergripande regler för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 
I det nya förslaget kring övergripande regler för skolskjuts har de tidigare fastställda principerna i 
skolskjutsreglementet för rätt till skolskjuts inarbetats.  

Föreslagna förändringar  
Nedan följer en redogörelse över de förslag till ändringar som lämnats av nämnden för Förskola & 
Grundskola:  

Förutsättningar 
Rubriken är ny men innehållet finns med i reglerna från 2015. Innehållet är endast sammanfattat på ett 
annat sätt. Området är lagreglerat vilket framgår i båda dokumenten. Det framgår även att eleven ska 
vara folkbokförd i kommunen och att skolskjuts ges från en plats i anslutning till elevens hem. 
Skolskjuts gäller inte resor under skoltid eller till eller från fritidshem. Det står även på vilket sätt 
skolskjuts erbjuds vilket inte är någon skillnad mot tidigare.  

Växelvis boende 
I skolskjutsreglementet framgick att rätt till skolskjuts skulle bedömas utifrån om eleven har ett 
likvärdigt boende och att båda adresserna ska vara i Kungsbacka. Kommunfullmäktige har emellertid i 
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det senaste antagna styrdokumentet som berör tillämning av skolskjutsreglemente angett att elev vars 
ena vårdnadshavare bor i annan kommun kan få linjetrafikkort till kommungränsen. 

Rätt till skolskjuts vid val av annan kommunal skola, friskola eller skola i annan kommun 
Innehållet har förtydligats med att stycket innebär en utökad rättighet mot skollagen. Men principen 
innebär ingen ändring jämfört med regelverket från 2015. Om avståndskrav uppfylls kan eleverna få 
linjetrafikkort begränsat till Kungsbacka kommuns gränser. Följande mening är tillagd i förslaget 

Om inte ordinarie linjetrafik finns att tillgå eller att andra omständigheter föreligger, ska 
kommunen i de fall då det kan ske utan organisatoriska- eller ekonomiska svårigheter även 
anordna kostnadsfri skolskjuts genom annat färdsätt.  

Tillägget syftar till att lyfta fram skollagens reglering. Det handlar om att skolskjuts ska anordnas 
enligt skollagen även till vald skola om det inte medför en extra kostnad. Ofta ligger anvisad skola 
närmast vilket gör att det blir dyrare att anordna skolskjuts till vald skola. I teorin skulle det kunna vara 
så att en elev bor exakt lika långt från anvisad skola som vald skola och skulle haft taxi till anvisad 
skola. I det fallet skulle eleven kunna få taxi till vald skola eftersom det inte innebär någon ekonomisk 
merkostnad för kommunen. Även om detta inte förekommit tidigare bör det vara reglerat så att det är 
tydligt om situationen uppstår. 

Rätt att åka med i mån av plats 
Kvarstår som princip i förslaget men är omformulerat. 

Vid extrema förhållanden 
Skrivningen utgår i förslaget och inarbetas i stället i nämnden för Förskola & Grundskolas regelverk. 
Denna skrivning finns för att förtydliga vad som gäller när skolskjuts behöver ställas in vid exempelvis 
oväder och att ansvaret då övergår till vårdnadshavaren och beskriver bland annat om hur information 
ska ske.  

Beslutets giltighetstid och ändrat behov 
Stycket utgår i det i nya förslaget då regleringar så som denna snarare bör finnas i de regler som 
nämnden för Förskola & Grundskola fastställer.  

Färdbevis 
Stycket om färdbevis utgår då bedömningen är att denna reglering ska hanteras i de regler som 
nämnden för Förskola & Grundskola fastställer. 

Kommunfullmäktiges beslut om delegering till nämnden för Förskola & Grundskola 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2015 dels om Regler om skolskjuts, dels om 
tillämpningsföreskrifter för skolskjuts. Nämnden för Förskola & Grundskola fick då delegation på att 
besluta om förändringar i tillämpningsföreskrifterna som inte var av principiell karaktär. Dessa skulle 
rapporteras till kommunfullmäktige. I det nya förslaget framgår att nämnden för Förskola & 
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Grundskola kan fatta beslut om kompletterande regler och tillämpningsanvisningar. Det bedöms inte 
nödvändigt för kommunfullmäktige att fatta beslut om mer detaljerade regler eller behov av att 
kommunfullmäktige delegerar beslutsrätt till nämnden för Förskola & Grundskola. 

I nämnden för Förskola & Grundskolas reglemente framgår att de fullgör kommunens åtaganden enligt 
skollagen där också skolskjutslagstiftningen ingår. Förändringar i rättspraxis, organisation och teknik 
tillsammans med erfarenheter från skolskjutshandläggningen gör att det finns behov av årlig översyn 
och justeringar i skolskjutsreglerna på detaljeradnivå och detta görs lämpligen av nämnden för 
Förskola & Grundskola. 

 

Malin Aronsson     Viktoria Fagerlund 

Kommundirektör     Verksamhetschef 
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§ 17 Dnr 2022-00001 
Framställan till Kommunfullmäktige om antagande av övergripande 
regler för skolskjuts  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Övergripande regler för skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola, daterad 2022-01-04 

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2015-03-10 § 32 om Regler för skolskjutsar, 
daterad 2012-05-23 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut 
om övergripande regler för skolskjuts och upphäver tidigare beslut om 
skolskjutsregler från 2015. Utifrån en genomlysning av gällande regelverk har ett 
nytt förslag tagits fram.  

Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun, fattade 10 mars 2015 beslut om regler 
för skolskjuts med tillhörande tillämpningsanvisningar. Kommunfullmäktige 
beslutade då även att nämnden för Förskola & Grundskola fortsättningsvis skulle 
fatta beslut om ändringar i tillämpningsanvisningarna. Detta har skett genom att 
nämnden fattat beslut om riktlinjer för skolskjuts.  

I förslaget kring övergripande regler för skolskjuts har de tidigare fastställda 
principerna i Skolskjutsreglementet för rätt till skolskjuts inarbetats. 
Kommunfullmäktige beslutade 2015 även om tillämpningsanvisningar vilka 
reglerade en utökad rätt för skolskjuts vid växelvis boende där ena vårdnadshavaren 
bor i annan kommun och dessa har också inarbetats i förslaget. De övergripande 
reglerna omfattar avståndsgränser, utökad rätt till skolskjuts vid växelvis boende och 
vid val av skola samt möjlighet att åka med i mån av plats. Avståndsreglerna kvarstår 
som tidigare och överensstämmer med många andra kommuner.  

Utifrån att kommunfullmäktige tidigare beslutat om att utöka elevers rätt till 
skolskjuts i förhållande till skollagen bedöms det som lämpligt att 
kommunfullmäktige fortsättningsvis ska vara beslutsinstans för dessa övergripande 
principer. Nämnden för Förskola & Grundskola ska utifrån reglementet fullgöra 
kommunens åtaganden enligt skollagen där också skolskjutsrättigheterna finns. 
Nämnden har därmed mandat att fatta beslut om styrande dokument som behövs för 
att tillhandahålla skolskjuts. Hur skolskjutshandläggning och planering sker 
förändras över tid i och med exempelvis förändringar i rättspraxis, administrativ 
organisation och utveckling av tekniskt stöd. Det är därmed lämpligt att 
kommunfullmäktiges övergripande regler främst omfattar övergripande principiella 
frågor och nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om styrdokument vilka mer 
i detalj reglerar tillämpningen av lagstiftningen och praktiskt genomförande.   

Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen (9 kap. 15 b-d §§, 10 kap 
32-33 §§, 11 kap 31-32 §§) och där anges att en elev i förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2022-01-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, 
om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Lagregleringen kring 
skolskjuts är inte särskilt detaljerad utan det är i många delar upp till varje kommun 
att besluta om hur rätten till skolskjuts ska uppfyllas. Det har också över tid 
utvecklats en rättspraxis på området. 

Idag kan skolskjuts ske genom upphandlade skolbussar, ordinarie linjetrafik, 
personbil (taxi) eller i undantagsfall genom självskjuts. Planeringen och transporter 
sker genom externa parter på uppdrag av kommunen. Budgeten för skolskjuts var 
tidigare fördelad mellan kommunstyrelsen och nämnden för Förskola & Grundskola 
men ingår idag i sin helhet i nämndens budget.   

Skollagen sätter upp regler för att värna både elevers rätt att gå på en skola nära sitt 
hem men även rätten för vårdnadshavare att välja skola för sina barn. Skollagen 
säkerställer i första hand att elever kan ta sig till sin av kommunen anvisade skola 
som normalt ligger nära elevens hem. Elevens rätt till skolskjuts är begränsad till den 
anvisade skolan då det annars skulle innebära en allt för betydande kostnad för det 
allmänna att erbjuda skolskjuts till valfri skola. Kommunen ska dock erbjuda 
skolskjuts även till annan skola än den av kommunen anvisade om detta kan ske utan 
ekonomisk eller organisatorisk svårighet. I praktiken innebär det att om kostnaden 
för skolskjuts överstiger den som eleven hade haft för skolskjuts till sin anvisade 
skola så har kommunen ingen skyldighet att erbjuda skolskjuts. Har eleven 
exempelvis inte uppnått avståndskraven mellan hem och sin anvisade skola har hen 
inte heller rätt till skolskjuts till den valda skolan även om det är ett betydande 
avstånd. Kommunen kan fatta beslut om generösare regler än lagstiftningen. Elever 
har i många år i Kungsbacka kommun kunnat beviljas linjetrafikkort om 
avståndskraven till vald skola har uppfyllts även om det innebär en merkostnad i 
förhållande till anvisad skola. På detta sätt underlättas för fler familjer att aktivt 
kunna välja skola. Rätten är dock begränsad till linjekort på lokaltrafiken inom 
kommungränsen då en utökning till andra färdslag eller kommuner har bedömts 
innebära en allt för stor ekonomisk och organisatorisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-12-30 
Protokollsutdrag KF § 32 Översyn av skolskjutsregler, 2015-03-10 
Regler för skolskjuts, 2012-05-23 
Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, 2013-12-04 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Framställan till Kommunfullmäktige om antagande av övergripande regler för 
skolskjuts  
 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Övergripande regler för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola, daterad 2022-01-04 

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2015-03-10 § 32 om Regler för skolskjutsar, daterad 2012-05-23 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om övergripande 
regler för skolskjuts och upphäver tidigare beslut om skolskjutsregler från 2015. Utifrån en 
genomlysning av gällande regelverk har ett nytt förslag tagits fram. Förslaget innebär ingen påverkan i 
form av inskränkta eller utökade rättigheter gällande skolskjuts utan syftar till att tydliggöra att 
kommunfullmäktiges regelverk omfattar vissa övergripande principiella frågor. Nämnden för Förskola 
& Grundskola fattar i övrigt beslut om styrande dokument gällande skolskjuts utifrån skollagen.   
 
Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen och där anges att en elev i förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats 
i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon 
annan särskild omständighet. Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts ordnas och behöver anta 
styrande dokument som reglerar olika principer för skolskjutsen i den egna kommunen exempelvis 
gällande vilka avstånd mellan hem och skola som ska utgöra grund för skolskjuts. Kungsbacka 
kommun har sedan många år erbjudit en utökad möjlighet till skolskjuts i förhållande till skollagen.  
 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-12-30 

Protokollsutdrag KF § 32 Översyn av skolskjutsregler, 2015-03-10 

Regler för skolskjuts, 2012-05-23 
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Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, 2013-12-04 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om övergripande 
regler för skolskjuts och upphäver tidigare beslut om skolskjutsregler från 2015. Utifrån en 
genomlysning av gällande regelverk har ett nytt förslag tagits fram.  
 
Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun, fattade 10 mars 2015 beslut om regler för skolskjuts med 
tillhörande tillämpningsanvisningar. Kommunfullmäktige beslutade då även att nämnden för Förskola 
& Grundskola fortsättningsvis skulle fatta beslut om ändringar i tillämpningsanvisningarna. Detta har 
skett genom att nämnden fattat beslut om riktlinjer för skolskjuts.  
 
I förslaget kring övergripande regler för skolskjuts har de tidigare fastställda principerna i 
Skolskjutsreglementet för rätt till skolskjuts inarbetats. Kommunfullmäktige beslutade 2015 även om 
tillämpningsanvisningar vilka reglerade en utökad rätt för skolskjuts vid växelvis boende där ena 
vårdnadshavaren bor i annan kommun och dessa har också inarbetats i förslaget. De övergripande 
reglerna omfattar avståndsgränser, utökad rätt till skolskjuts vid växelvis boende och vid val av skola 
samt möjlighet att åka med i mån av plats. Avståndsreglerna kvarstår som tidigare och 
överensstämmer med många andra kommuner.  
 
Utifrån att kommunfullmäktige tidigare beslutat om att utöka elevers rätt till skolskjuts i förhållande 
till skollagen bedöms det som lämpligt att kommunfullmäktige fortsättningsvis ska vara beslutsinstans 
för dessa övergripande principer. Nämnden för Förskola & Grundskola ska utifrån reglementet 
fullgöra kommunens åtaganden enligt skollagen där också skolskjutsrättigheterna finns. Nämnden har 
därmed mandat att fatta beslut om styrande dokument som behövs för att tillhandahålla skolskjuts. Hur 
skolskjutshandläggning och planering sker förändras över tid i och med exempelvis förändringar i 
rättspraxis, administrativ organisation och utveckling av tekniskt stöd. Det är därmed lämpligt att 
kommunfullmäktiges övergripande regler främst omfattar övergripande principiella frågor och 
nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om styrdokument vilka mer i detalj reglerar 
tillämpningen av lagstiftningen och praktiskt genomförande.   
 
Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen (9 kap. 15 b-d §§, 10 kap 32-33 §§, 11 kap 
31-32 §§) och där anges att en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola med offentlig 
huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
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trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
Lagregleringen kring skolskjuts är inte särskilt detaljerad utan det är i många delar upp till varje 
kommun att besluta om hur rätten till skolskjuts ska uppfyllas. Det har också över tid utvecklats en 
rättspraxis på området. 
 
Idag kan skolskjuts ske genom upphandlade skolbussar, ordinarie linjetrafik, personbil (taxi) eller i 
undantagsfall genom självskjuts. Planeringen och transporter sker genom externa parter på uppdrag av 
kommunen. Budgeten för skolskjuts var tidigare fördelad mellan kommunstyrelsen och nämnden för 
Förskola & Grundskola men ingår idag i sin helhet i nämndens budget.   
 
Skollagen sätter upp regler för att värna både elevers rätt att gå på en skola nära sitt hem men även 
rätten för vårdnadshavare att välja skola för sina barn. Skollagen säkerställer i första hand att elever 
kan ta sig till sin av kommunen anvisade skola som normalt ligger nära elevens hem. Elevens rätt till 
skolskjuts är begränsad till den anvisade skolan då det annars skulle innebära en allt för betydande 
kostnad för det allmänna att erbjuda skolskjuts till valfri skola. Kommunen ska dock erbjuda skolskjuts 
även till annan skola än den av kommunen anvisade om detta kan ske utan ekonomisk eller 
organisatorisk svårighet. I praktiken innebär det att om kostnaden för skolskjuts överstiger den som 
eleven hade haft för skolskjuts till sin anvisade skola så har kommunen ingen skyldighet att erbjuda 
skolskjuts. Har eleven exempelvis inte uppnått avståndskraven mellan hem och sin anvisade skola har 
hen inte heller rätt till skolskjuts till den valda skolan även om det är ett betydande avstånd. 
Kommunen kan fatta beslut om generösare regler än lagstiftningen. Elever har i många år i 
Kungsbacka kommun kunnat beviljas linjetrafikkort om avståndskraven till vald skola har uppfyllts 
även om det innebär en merkostnad i förhållande till anvisad skola. På detta sätt underlättas för fler 
familjer att aktivt kunna välja skola. Rätten är dock begränsad till linjekort på lokaltrafiken inom 
kommungränsen då en utökning till andra färdslag eller kommuner har bedömts innebära en allt för 
stor ekonomisk och organisatorisk påverkan.  
 

 

 

Maria Andersson    Frida Byrsten 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Myndighet & Stöd 
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Övergripande regler för 

skolskjuts för elever i 

förskoleklass, grundskola 

och grundsärskola 
 

Detta övergripande regelverk anger vad 

som gäller i Kungsbacka kommun utöver 

vad som framgår av bestämmelserna i 

skollagen. 
 

Nämnden för Förskola & Grundskola fullgör enligt reglementet kommunens åtaganden enligt 
skollagen och kan därmed fatta beslut om kompletterande regler och tillämpningsanvisningar för 
skolskjuts.  
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Övergripande regler för skolskjuts för elever i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

1. Förutsättningar 
Enligt skollagen (SFS 2010:800 9 kap 15 b-d § och 21 a §, 10 kap 32-33 §§ och 40 §, 11 kap 31-32§§ och 39 
§) kan elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller andra 
omständigheter. Skolskjutsen avser transport av elev från en plats i anslutning till elevens hem till den plats 
där undervisningen bedrivs och tillbaka. Det är elevens hemkommun som ska ombesörja att skolskjuts 
anordnas.  

Skolskjuts omfattar inte resor som sker under skoldagen eller till eller från fritidshem och elevens hemadress.  

För att elev ska bli beviljad skolskjuts av Kungsbacka kommun är grundförutsättningen att eleven är 
folkbokförd i kommunen. En elev har enligt skollagen rätt till skolskjuts till den skola som kommunen 
anvisar eleven till och som i normalfallet ligger nära hemmet.  

Skolskjuts kan ske och beviljas för resor med upphandlad skolbuss, ordinarie linjetrafik, personbil (taxi) och 
i enskilda fall genom självskjuts.  

 

2. Rätt till skolskjuts 
 

Färdvägens längd 

Avståndsgränser för att vara skolskjutsberättigad: 

Årskurs F-3: 2 km 

Årskurs 4-5: 3 km 

Årskurs 6-9: 4 km 

 

Rätt till skolskjuts vid växelvis boende 

Elever till vårdnadshavare med delad vårdnad kan bo växelvis på två olika adresser. För att bedömas ha rätt 
till skolskjuts från båda adresserna ska boendet bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara 
likvärdigt fördelat på de båda bostadsadresserna, till exempel boende varannan vecka på respektive adress. 
För elever som har delat boende kan skolskjuts beviljas för tid som eleven bor hos den vårdnadshavare där 
kriterierna för skolskjuts uppfylls. Grundförutsättningen är att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i 
Kungsbacka kommun.  

I Kungsbacka kommun är möjligheten till skolskjuts utvidgad i förhållande till skollagen för elever med 
växelvis boende där ena vårdnadshavaren bor i en kranskommun. Förutsättningen är att eleven är 
folkbokförd i Kungsbacka kommun. Om avståndsgränsen uppfylls för resa till alternativadressen kan eleven 
beviljas linjetrafikkort som gäller inom Kungsbacka kommun. 

 

Rätt till skolskjuts vid val av annan kommunal skola, friskola 

eller skola i annan kommun 

Vårdnadshavare får fritt välja kommunal skola åt sina barn under förutsättning att plats finns och att ingen 
annan elevs berättigade krav på en skolplats nära hemmet åsidosätts. Kommunen är enligt skollagen inte 
skyldig att tillhandahålla skolskjuts för elever som valt en annan skola än den som kommunen skulle ha 
placerat dem på om det innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.  

I Kungsbacka kommun är möjligheten till skolskjuts utvidgad i förhållande till skollagen för elever som valt 
annan kommunal skola, skola med fristående huvudman eller skola i annan kommun. 
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Övergripande regler för skolskjuts för elever i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Barn till vårdnadshavare som valt en annan skola än den kommunen skulle ha placerat dem på, kan beviljas 
skolskjuts om kraven på färdvägens längd är uppfyllda. Rätten är begränsad till skolskjuts med linjetrafik 
inom Kungsbacka kommuns gränser.  

Elever som valt en skola i en annan kommun kan beviljas skolskjuts i form av linjetrafikkort som gäller fram 
till kommungränsen. 

Om inte ordinarie linjetrafik finns att tillgå eller att andra omständigheter föreligger, ska kommunen i de fall 
då det kan ske utan organisatoriska- eller ekonomiska svårigheter även anordna kostnadsfri skolskjuts genom 
annat färdsätt.  
 

Rätt till att åka med i mån av plats 

Om en skolbuss har plats kan även elever som inte beviljats skolskjuts med skolbuss få åka med. Det kan 
dock finnas skäl att begränsa rättigheten utifrån exempelvis säkerhetsskäl.  

 
 

 

 

 

 

  



  Sida 4 av 4 

  

Övergripande regler för skolskjuts för elever i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

 

 

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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§ 17 
 

Förskola och grundskola- översyn av skolskjutsregler 
KS/2013:345  

Beslut – Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Regler för skolskjutsar, daterad 2012-05-23, antas. 
Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, daterad 2013-12-04, antas. 
Rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpningsföreskrifterna delegeras till 
nämnden för Förskola & Grundskola om ändringen inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av vikt. Ändringarna ska skriftligen rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Nämnden för Förskola & Grundskola översände i december 2013 ett förslag till 
skolskjutsreglemente för Kungsbacka kommun. Översynen var föranledd av att 
kommunen fått påpekanden från länsrätten att det tätortsbegrepp som använts för 
vissa områden inte är tillämpbart. Förslaget innebär också att 
skolskjutsreglementet delas upp i två delar: ett övergripande 
skolskjutsreglemente och en tillämpningsdel.  
När kommunfullmäktige beslutade om budget för 2015, 2014-06-11, ingick 
budgetram för införande av skolkort till alla gymnasieelever. Behovet att 
samordna regler mellan grundskolan och gymnasiet är därför inte längre aktuellt. 
Under hösten 2014 har utredning pågått om hur införandet av skolkort till alla 
gymnasister ska genomföras. Ärendet med skolskjutsregler för grundskolan har 
då varit vilande. I dagsläget är reformen med skolkort till alla gymnasister 
genomförd och ärendet om regler för skolskjuts för elever i grundskolan kan 
återupptas.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2013-12-19, § 102 
Tjänsteskrivelse, 2014-03-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-03-11, § 91 
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FG 
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§ 46 

Översyn av skolskjutsregler 
KS/2013:345  

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Regler för skolskjutsar, daterade 2012-05-23, antas. 
Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, daterade 2013-12-04, antas. 
Rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpningsföreskrifterna delegeras till 
nämnden för Förskola & Grundskola om ändringen inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringarna ska skriftligen rapporteras 
till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
Nämnden för Förskola & Grundskola översände i december 2013 ett förslag till 
skolskjutsreglemente för Kungsbacka kommun. Översynen var föranledd av att 
kommunen fått påpekanden från länsrätten att det tätortsbegrepp som använts för 
vissa områden inte är tillämpbart. Förslaget innebär också att 
skolskjutsreglementet delas upp i två delar: ett övergripande 
skolskjutsreglemente och en tillämpningsdel.  
När kommunfullmäktige beslutade om budget för 2015, 2014-06-11, ingick 
budgetram för införande av skolkort till alla gymnasieelever. Behovet att 
samordna regler mellan grundskolan och gymnasiet är därför inte längre aktuellt. 
Under hösten 2014 har utredning pågått om hur införandet av skolkort till alla 
gymnasister ska genomföras. Ärendet med skolskjutsregler för grundskolan har 
då varit vilande. I dagsläget är reformen med skolkort till alla gymnasister 
genomförd och ärendet om regler för skolskjuts för elever i grundskolan kan 
återupptas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-02-03, § 17 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2013-12-19, § 102 
Tjänsteskrivelse, 2014-03-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-03-11, § 91 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, med redaktionellt 
tillägg ”eller annars av större vikt”, och finner det bifallet. 

Beslutet skickas till 
FG, KKFFS  
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§ 32 
 

Översyn av skolskjutsregler 
KS/2013:345  

Beslut  
Regler för skolskjutsar, daterade 2012-05-23, antas. 
Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, daterade 2013-12-04, antas. 
Rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpningsföreskrifterna delegeras till 
nämnden för Förskola & Grundskola om ändringen inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringarna ska skriftligen rapporteras 
till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
Nämnden för Förskola & Grundskola översände i december 2013 ett förslag till 
skolskjutsreglemente för Kungsbacka kommun. Översynen var föranledd av att 
kommunen fått påpekanden från länsrätten att det tätortsbegrepp som använts för 
vissa områden inte är tillämpbart. Förslaget innebär också att 
skolskjutsreglementet delas upp i två delar: ett övergripande 
skolskjutsreglemente och en tillämpningsdel.  
När kommunfullmäktige beslutade om budget för 2015, 2014-06-11, ingick 
budgetram för införande av skolkort till alla gymnasieelever. Behovet att 
samordna regler mellan grundskolan och gymnasiet är därför inte längre aktuellt. 
Under hösten 2014 har utredning pågått om hur införandet av skolkort till alla 
gymnasister ska genomföras. Ärendet med skolskjutsregler för grundskolan har 
då varit vilande. I dagsläget är reformen med skolkort till alla gymnasister 
genomförd och ärendet om regler för skolskjuts för elever i grundskolan kan 
återupptas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 46 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-02-03, § 17 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2013-12-19, § 102 
Tjänsteskrivelse, 2014-03-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-03-11, § 91 

Proposition 
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Kommunfullmäktige  Datum 
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det 
bifallet. 

Beslutet skickas till 
FG, KKFFS 
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§ 249 Dnr 2022-00646 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden 
införs i de lokala ortstidningarna Norra Halland och Kungsbacka-Posten under 2023. 
I annonserna i Norra Halland och Kungsbacka-Posten publiceras även väsentliga 
ärenden i föredragningslistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden i de lokala ortstidningarna. Detta för att tidigare 
kommunallag uppställde krav om kungörelse. Sedan 1 januari 2018 är lagkravet 
ändrat till att kommunfullmäktiges sammanträden i stället ska tillkännages på 
kommunens webbaserade anslagstavla. Trots detta har kommunfullmäktige funnit 
det angeläget att införa annons om fullmäktiges sammanträden i ortstidningarna. 

Under innevarande år sker annonseringen i Norra Halland och Kungsbacka-Posten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 313 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Franklin Eck (M) yrkar att väsentliga ärenden i föredragningslistan även ska 
publiceras i annonserna i Kungsbacka-Posten. 

Peter Söderberg (M) yrkar bifall till Franklin Ecks (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Franklin Ecks (M) m.fl. yrkande 
om att väsentliga ärenden i föredragningslistan även ska publiceras i annonserna i 
Kungsbacka-Posten. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Franklin Ecks (M) 
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Franklin Ecks 
(M) m.fl. yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Kansliet 
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§ 313 Dnr 2022-00646 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2023 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden 
införs i de lokala ortstidningarna Norra Halland och Kungsbacka-Posten under 2023. 
I annonsen i Norra Halland publiceras även väsentliga ärenden i föredragningslistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden i de lokala ortstidningarna. Detta för att tidigare 
kommunallag uppställde krav om kungörelse. Sedan 1 januari 2018 är lagkravet 
ändrat till att kommunfullmäktiges sammanträden i stället ska tillkännages på 
kommunens webbaserade anslagstavla. Trots detta har kommunfullmäktige funnit 
det angeläget att införa annons om fullmäktiges sammanträden i ortstidningarna. 

Under innevarande år sker annonseringen i Norra Halland och Kungsbacka-Posten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-05 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2023 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i de lokala 
ortstidningarna Norra Halland och Kungsbacka-Posten under 2023. I annonsen i Norra Halland 
publiceras även väsentliga ärenden i föredragningslistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden i de lokala ortstidningarna. Detta för att tidigare kommunallag 
uppställde krav om kungörelse. Sedan 1 januari 2018 är lagkravet ändrat till att kommunfullmäktiges 
sammanträden i stället ska tillkännages på kommunens webbaserade anslagstavla. Trots detta har 
kommunfullmäktige funnit det angeläget att införa annons om fullmäktiges sammanträden i 
ortstidningarna. 

Under innevarande år sker annonseringen i Norra Halland och Kungsbacka-Posten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-05 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Kansliet 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden i de lokala ortstidningarna. Detta för att tidigare kommunallag 
uppställde krav om kungörelse. Sedan 1 januari 2018 är lagkravet ändrat till att kommunfullmäktiges 
sammanträden i stället ska tillkännages på kommunens webbaserade anslagstavla. Trots detta har 
kommunfullmäktige funnit det angeläget att införa annons om fullmäktiges sammanträden i 
ortstidningarna.  
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Under innevarande år sker annonseringen i Norra Halland och Kungsbacka-Posten. Kostnaden för 
annonseringen i de lokala ortstidningarna uppgår till omkring 5 000 kronor per sammanträde. 

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret bedömer fortsatt att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i 
de lokala ortstidningarna är angeläget för att säkerställa allmänhetens, lokalmedias och övriga 
intressenters möjligheter att följa beslutsfattandet i kommunens folkvalda församling.  

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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§ 251 Dnr 2021-01154 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte ligger inom 
kommunens uppdrag att producera måltider till allmänheten samt att prioritering av 
resurser behöver göras till nämnden för Vård & Omsorgs grunduppdrag och 
lagstadgade verksamhet. 

Deltar inte i beslut 
Susanne Andersson (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane Andersson (S) inkom i december 2021 med 
en motion om att återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på kommunens 
äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska utvecklas till 
tillagningskök i syfte att motverka ensamhet och främja hälsa hos äldre.  

Fram till 2019 var det möjligt för äldre utan omsorgsbeslut att äta vid äldreboendenas 
restauranger. Denna möjlighet avskaffades mot bakgrund av att nämnden för Vård 
och Omsorg behövde fokusera på och rikta sina resurser främst mot grunduppdraget 
och lagstadgad verksamhet samtidigt som utrymmet för frivilliga åtaganden minskar 
över tid när antalet äldre och behovet av insatser ökar. Det är nämnden för Service 
som har uppdraget måltidsproduktion och servering vid kommunens boenden, men i 
det ingår inte matservering till allmänheten. 

Nämnden för Kultur & Fritid har uppdraget att driva och utveckla frågor inom 
folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet vilket man gör genom bland annat ett flertal 
Träffpunkter och Senior i Kungsbacka. Frivilligcenter GoKungsbacka är ett annat 
initiativ där kommunen är engagerade och som bidrar till delaktighet i samhället, 
demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20, § 299 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-06-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 30 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 23 
Nämnden för Service yttrande, 2022-03-09 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 432 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 193 
Motion från Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane Andersson (S) om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden, 2021-11-23 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande 
om bifall till motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons 
(S) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Service 
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§ 299 Dnr 2021-01154 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte ligger inom 
kommunens uppdrag att producera måltider till allmänheten samt att prioritering av 
resurser behöver göras till nämnden för Vård & Omsorgs grunduppdrag och 
lagstadgade verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) inkom i december 2021 med 
en motion om att återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på kommunens 
äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska utvecklas till 
tillagningskök i syfte att motverka ensamhet och främja hälsa hos äldre.  

Fram till 2019 var det möjligt för äldre utan omsorgsbeslut att äta vid äldreboendenas 
restauranger. Denna möjlighet avskaffades mot bakgrund av att nämnden för Vård 
och Omsorg behövde fokusera på och rikta sina resurser främst mot grunduppdraget 
och lagstadgad verksamhet samtidigt som utrymmet för frivilliga åtaganden minskar 
över tid när antalet äldre och behovet av insatser ökar. Det är nämnden för Service 
som har uppdraget måltidsproduktion och servering vid kommunens boenden, men i 
det ingår inte matservering till allmänheten. 

Nämnden för Kultur & Fritid har uppdraget att driva och utveckla frågor inom 
folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet vilket man gör genom bland annat ett flertal 
Träffpunkter och Senior i Kungsbacka. Frivilligcenter GoKungsbacka är ett annat 
initiativ där kommunen är engagerade och som bidrar till delaktighet i samhället, 
demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-06-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 30 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 23 
Nämnden för Service yttrande, 2022-03-09 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 432 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 193 
Motion från Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden, 2021-11-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets och Eva Borgs (S) bifallsyrkande. Ordföranden (M) 
prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets 
förslag.  
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Svar på motion från Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att 
öppna restaurangerna på våra äldreboenden 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte ligger inom kommunens uppdrag 
att producera måltider till allmänheten samt att prioritering av resurser behöver göras till nämnden för 
Vård & Omsorgs grunduppdrag och lagstadgade verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) inkom i december 2021 med en motion om att 
återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på kommunens äldreboenden till självkostnadspris 
samt att köken på äldreboendena ska utvecklas till tillagningskök i syfte att motverka ensamhet och 
främja hälsa hos äldre.  

Fram till 2019 var det möjligt för äldre utan omsorgsbeslut att äta vid äldreboendenas restauranger. 
Denna möjlighet avskaffades mot bakgrund av att nämnden för Vård och Omsorg behövde fokusera på 
och rikta sina resurser främst mot grunduppdraget och lagstadgad verksamhet samtidigt som utrymmet 
för frivilliga åtaganden minskar över tid när antalet äldre och behovet av insatser ökar. Det är nämnden 
för Service som har uppdraget måltidsproduktion och servering vid kommunens boenden, men i det 
ingår inte matservering till allmänheten. 

Nämnden för Kultur & Fritid har uppdraget att driva och utveckla frågor inom folkhälsa och sociala 
hållbarhetsområdet vilket man gör genom bland annat ett flertal Träffpunkter och Senior i 
Kungsbacka. Frivilligcenter GoKungsbacka är ett annat initiativ där kommunen är engagerade och 
som bidrar till delaktighet i samhället, demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande 
folkhälsoarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-06-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 30 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 23 
Nämnden för Service yttrande, 2022-03-09 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 432 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 193 
Motion från Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att öppna restaurangerna på 
våra äldreboenden, 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, Nämnden för Service 

Beskrivning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) inkom i december 2021 med en motion om att 
återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på kommunens äldreboenden till självkostnadspris 
samt att köken på äldreboendena ska utvecklas till tillagningskök, i syfte att motverka ensamhet och 
främja hälsa hos äldre.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till nämnden för Service och nämnden för 
Vård & Omsorg för yttrande och båda nämnderna föreslår avslag till motionens yrkanden med 
hänvisning till att matservering till allmänheten inte ingår i kommunens kärnuppdrag.  

Fram till 2019 var det möjligt för äldre utan omsorgsbeslut att äta vid äldreboendenas restauranger. 
Denna möjlighet avskaffades mot bakgrund av att nämnden för Vård och Omsorg behövde fokusera på 
och rikta sina resurser främst mot grunduppdraget och lagstadgad verksamhet samtidigt som utrymmet 
för frivilliga åtaganden minskar över tid när antalet äldre och behovet av insatser ökar. Den 
restaurangverksamhet som tidigare drevs innebar högre lokal- och personalkostnader för Vård & 
Omsorg, som inte kunde tas ut av restauranggästerna på portionspriset. Sedan restaurangerna stängdes 
för externa besökare har flera lokaler kunnat få annan användning i verksamheten och därmed bidragit 
till ett effektivare utnyttjande av lokaler.  

Det är nämnden för Service som har uppdraget måltidsproduktion och servering vid kommunens 
boenden, men i det ingår inte matservering till allmänheten. Val och omfattning av tillagningskök 
ingår i förvaltningens planering av den gemensamma produktionskapaciteten för måltider.  

Främjande verksamhet med ansvar för att driva och utveckla frågor inom folkhälsa och sociala 
hållbarhetsområdet ligger enligt gällande reglemente hos nämnden för Kultur & Fritid. De senaste åren 
har bland annat verksamheten för äldre utvecklats och fått nya former, inte minst genom Träffpunkter 
och Senior i Kungsbacka.  

Träffpunkterna som arbetar i nära relation med målgruppen, instämmer i att det finns behov av 
gemensamma matsalar runt om i kommunen. Primära orsaken är att de äldre tycker att det är tråkigt att 
äta ensamma men också att det blir en naturlig mötesplats för sociala kontakter. Genom tillgängliga 
matsalar värnar man om det friska hos seniorer. De får ta sig dit och finnas i socialt sammanhang. Det 
genererar att de äldre håller sig friska längre och inte behöver belasta sjukvård/vård- och 
omsorgsboenden.  



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

Frivilligcenter GoKungsbacka är ett annat initiativ där kommunen är engagerade och som bidrar till 
delaktighet i samhället, demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet. 

Det ligger i kommunens intresse att ytterligare främja möjligheten för äldre att få tillgång till 
gemensamma matsalar och gemensamma måltider men det är inte kommunens uppdrag att själv 
producera måltider till allmänheten. Den förväntade demografiska utvecklingen med allt fler äldre gör 
att utrymmet för åtaganden utöver grunduppdraget inom kommunens verksamheter fortsätter att 
minska över tid.  

 

 

Malin Aronsson    Viktoria Fagerlund  

Kommundirektör    Verksamhetschef 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 30 Dnr 2022-00008 
Remiss: Motion - Öppna restaurangerna på våra äldreboenden (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att bedriva 
restaurangverksamhet inte ingår i Vård & Omsorgs kärnuppdrag.  

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig till förmån för 
eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) inkom i december 2021 med 
en motion om att återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på kommunens 
äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska utvecklas till 
tillagningskök. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till 
nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Johan Tolinssons (S) m.fl. motion om att öppna restaurangerna på våra 
äldreboenden, 2021-11-24 
Beslut om att stänga restaurangerna för externa besökare på vård- och 
omsorgsboenden, 2019-11-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Ermin Škorić (S) yrkar på bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (S) m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Nej-röst innebär att bifalla Maj-Britt Rane-Anderssons (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
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Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Marianne Hultén (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Bo Barknertz (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-02-22 
Diarienummer 

VO 2022-00008 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Emma Pettersson 
0300-83 48 39 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Remiss: Motion - Öppna restaurangerna på våra äldreboenden (S) 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att bedriva restaurangverksamhet inte ingår i 
Vård & Omsorgs kärnuppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) inkom i december 2021 med en motion om att 
återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på kommunens äldreboenden till självkostnadspris 
samt att köken på äldreboendena ska utvecklas till tillagningskök. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
remitterat motionen till nämnden för Service och nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-22 

Johan Tolinssons (S) m.fl. motion om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden, 2021-11-24 

Beslut om att stänga restaurangerna för externa besökare på vård- och omsorgsboenden, 2019-11-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
2019 beslutade Vård & Omsorgs dåvarande förvaltningschef att stänga restaurangerna för externa 
besökare på vård- och omsorgsboendena. Boende och deras besökare har fortsatt möjlighet att äta i 
restaurangerna. Bakgrunden till beslutet var att serveringen till externa besökare finansierades genom 
att Vård & Omsorg betalade en serveringskostnad till Service. Årskostnaden för att tillgodose externa 
besökare med mat uppgick årligen till cirka 2 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,5 
underskötersketjänster. Då det inte ingår i Vård & Omsorgs uppdrag att servera mat ansåg 
förvaltningschefen att det var en omotiverad kostnad.  

Sedan restaurangerna stängdes för externa besökare har vissa restauranglokaler börjat användas för 
andra syften. På vård- och omsorgsboendet Signeshus används restauranglokalen bland annat numera 
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som lunchrum för personalen, då flera hälso- och sjukvårdspersonal har flyttat in och har sina 
kontorsplatser på Signeshus. Matsalen används även vid anordnande av aktiviteter för de boende. På 
Måhaga vård- och omsorgsboende används matsalen idag för aktiviteter för de boende. 

Vård & Omsorg står inför stora utmaningar de kommande åren. Andelen äldre ökar kraftigt de 
kommande åren vilket kommer skapa ett ökat inflöde till våra verksamheter. Prognoser visar att 
andelen i åldersgruppen 80 år och äldre utifrån dagens nivåer kommer öka med cirka 71 % i 
Kungsbacka fram till 2035. Då fler personer kommer behöva insatser från Vård & Omsorg kommer 
Vård & Omsorgs kostnader att öka. En stor del av Vård & Omsorgs verksamhet är lagstyrd, vilket 
innebär att det finns begränsade möjligheter att skära ner på verksamheten. Det är därför viktigt att 
Vård & Omsorg fokuserar på sitt kärnuppdrag, och i kärnuppdraget ingår inte att bedriva 
restaurangverksamhet. Förvaltningen anser därför att motionen ska avslås vad gäller yrkandet om att 
öppna restaurangerna.  

Det är nämnden för Service som ansvarar för att tillhandahålla och utveckla måltidsproduktion och 
servering i vård- och omsorgsboenden. Yrkandet om att köken på vård- och omsorgsboenden ska 
utvecklas till tillagningskök är därför en fråga för nämnden för Service.  

 

 

Eva Apelvi      Emma Pettersson 

Biträdande förvaltningschef    Nämndsekreterare/utredare 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 23 Dnr 2022-00002 
Begäran om yttrande - Motion om att öppna restaurangerna på 
äldreboenden 

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet, daterat 2022-03-04, och översänder det som sitt 
svar till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Socialdemokraternas motion 
om att öppna restaurangerna på äldreboenden.  

I motionen yrkar Socialdemokraterna 

 att kommunen återinför möjligheten för pensionärer att kunna äta på 
äldreboenden till det självkostnadspris som dessa måltider har.  

 att köken utvecklas till tillagningskök på våra boenden. 

 

Vård & Omsorg förvaltningschef beslutade 2019-11-15 att stänga restaurangerna för 
externa besökare på vård- och omsorgsboenden och därmed avslutades beställningen 
till förvaltningen för Service. Förvaltningen för Service utför uppdrag på beställning 
till övriga förvaltningar.  

Enligt gällande reglemente för nämnden för Service ingår inte matservering till 
allmänheten. 

Val och omfattning av tillagningskök ingår i Måltids planering av den gemensamma 
produktionskapaciteten. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Yttrande, daterat 2022-03-04 
Johan Tolinssons (S) m.fl. motion om att öppna restaurangerna på våra 
äldreboenden, 2022-01-04 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 193) - Begäran om yttrande - Motion om att öppna 
restaurangerna på äldreboenden 
(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 432) - Begäran om yttrande - Motion om att öppna 
restaurangerna på äldreboenden 
(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om att öppna restaurangerna på 
äldreboenden 
Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse - Beslut om att stänga restaurangerna för externa 
besökare på vård- och omsorgsboenden, 2019-11-15 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susann Petrusson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas motion om att öppna 
restaurangerna på äldreboenden.  

 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag och Susann Petrusson (S) yrkande. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningen för Service förslag och Susann 
Petrusson (S) yrkande, och finner att nämnden för Service bifaller förvaltningen för 
Service förslag.  

 

Protokollsanteckning 
Susann Petrusson (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-03-09 
Diarienummer 

SE 2022-00002 
 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsens remiss - Motion om att öppna 
restaurangerna på äldreboenden (KS 2021-011549 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till verksamhetens 
uppdrag och gällande reglemente.  

 
 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Enligt gällande reglemente för nämnden för Service ingår inte matservering till allmänheten. 
Förvaltningen för Service utför uppdrag på beställning till övriga förvaltningar. Förvaltningen för Vård 
& Omsorg har enligt beslut från Vård & Omsorgs förvaltningschef 2019-11-15 valt att säga upp 
föreslagen tjänst. 

Val och omfattning av tillagningskök ingår i Måltids planering av den gemensamma 
produktionskapaciteten. 

 

 



 
 

Datum 

2022-01-26 
Diarienummer 

SE 2022-00002 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Nämnden för Service svar på Socialdemokraternas motion om att öppna 
restaurangerna på äldreboenden (KS 2021-01154) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar yttrandet, daterat 2022-03-04, och översänder det som sitt svar till 
Kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Socialdemokraternas motion om att öppna 
restaurangerna på äldreboenden.  

I motionen yrkar Socialdemokraterna 

 att kommunen återinför möjligheten för pensionärer att kunna äta på äldreboenden till det 
självkostnadspris som dessa måltider har.  

 att köken utvecklas till tillagningskök på våra boenden. 

 

Beskrivning av ärendet 
Vård & Omsorg förvaltningschef beslutade 2019-11-15 att stänga restaurangerna för externa besökare 
på vård- och omsorgsboenden och därmed avslutades beställningen till förvaltningen för Service.  

Förvaltningen för Service utför uppdrag på beställning till övriga förvaltningar. Enligt gällande 
reglemente för nämnden för Service ingår inte matservering till allmänheten. 

Val och omfattning av tillagningskök ingår i Måltids planering av den gemensamma 
produktionskapaciteten. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

Yttrande, daterat 2022-03-04 

Johan Tolinssons (S) m.fl. motion om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden, 2022-01-04 

(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 193) - Begäran om yttrande - Motion om att öppna restaurangerna 
på äldreboenden 

(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 432) - Begäran om yttrande - Motion om att öppna restaurangerna på 
äldreboenden 

(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om att öppna restaurangerna på äldreboenden 

Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse - Beslut om att stänga restaurangerna för externa besökare på vård- 
och omsorgsboenden, 2019-11-15 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

Lovisa Eld      Annika Åkerlund  

Förvaltningschef     Verksamhetschef Måltid 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 432 Dnr 2021-01154 
Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Service och 
nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion 
om att kommunen ska återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på 
kommunens äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska 
utvecklas till tillagningskök. 

Beslutsunderlag 
Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden,  
2021-11-24 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 193 Dnr 2021-01154 
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion 
om att kommunen ska återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på 
kommunens äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska 
utvecklas till tillagningskök. 

Beslutsunderlag 
Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden,  
2021-11-24 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



ä~ cialdemokraterna So 

Öppna restaurangerna på våra äldreboenden 

En god och näringsrik måltid i nya och gamla vänners lag, är god livskvalitet. 

Att äta ihop med andra gör att det blir trevligare, smakar bättre och man skapar kontakter. 

Affärsluncher är ett sätt att under trivsamma former skapa dessa kontakter. 

När David Attenborough första gången träffade bergsgorillorna iÖstafrika så satte han sig 

och åt blad ihop med dem för att skapa kontakt. 

Idag sitter många gamla ensamma hemma och äter sin mat. I det höga tempo som är hinner 

vi inte att ta oss den tid som behövs. Att äta lunch på stan är inte alla förunnat. Med låga 

pensioner så är dagens lunch priser på våra restauranger alldeles för höga för de flesta av 

våra gamla. 

För ett antal år sedan var det möjligt för våra pensionärer att äta på våra äldreboenden. 

Detta medförde att man fick tillgång till lagad mat och umgänge. 

den allmänna effektiviseringen och marknadsanpassningen så försvann denna möjlighet. 

Ensamheten ökade och med den ohälsan. 

Socialdemokraterna yrkar därför: 

Att vi återinför möjligheten för pensionärer att kunna äta på våra äldreboenden till det 

självkostnadspris som dessa måltider har. 

Att köken utvecklas till tillagningskök på våra boenden. 

Johan Tolinsson S M'a'- Br' t Rane — Å dersson S ~ ~ ) - J ~ ) 

Ledamot Kommunfullmäktige Ledamot Kommunfullmäktige 



 

 

 

2022-10-25 

Interpellation till ordförande i Nämnden för Individ och Familjeomsorg  

Samverkan i Kungsbacka kommun enligt LSS 

Allmänt i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 15 § redogör 
lagstiftaren för särskilda uppgifter för kommunen. Av 15 § punkt 7 framgår att till 
kommunens uppgifter hör att ”samverka med organisationer som företräder människor med 
omfattande funktionshinder”. I propositionen om hälso- och sjukvårdslag, m m (prop. 
1981/82:97, sidan 124) framgår att ”Ordet samverkan avser att markera, att samarbetet 
alltid ska vara en fråga om ett ömsesidigt givande och tagande. Samråd har ofta använts i en 
snävare betydelse”.  

Syfte med samverkan i propositionen om stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 
1992/93:159) som föregick LSS-lagstiftningen framgår att föreningarna: ”Skall ges möjlighet 
att påverka, att lämna förslag och att ge synpunkter för att viktiga kunskaper och 
erfarenheter ska kunna tillföras verksamheten”.  

Det som avses med samverkan är alltså inte ett ”det goda samtalet” eller dialog, utan är mer 
långtgående än så. 

 

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

 

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

2. Har Kungsbacka kommun ett samverkansavtal mellan alla parter som deltar? 
3. Anser ordföranden i nämnden för Individ och Familjeomsorg att det finns brister i 

den nuvarande samverkan? I så fall – vilka åtgärder bör vidtas för att rätta till dessa? 
4. Hur tolkar ni de missnöjesyttringar från olika intresseföreningar som framkommit 

under den senaste mandatperioden? 

 
 
Magdalena Sundqvist (S) 
Ledamot i Kungsbacka Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson 

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

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

Friskvårdsbidrag 

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

Förmånscyklar 

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

 

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

 

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

 

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

 

2022-11-06 

Maria Losman, Miljöpartiet 
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§ 171 Dnr 2022-00526 
Fyllnadsval för uppdrag som ställföreträdare i Coompanion Halland 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Hej alla

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

Hälsningar 

Kalle Påsse Sundvall (m)
Ordförande
Nämnden för Individ‐ och familjeomsorg
434 81 Kungsbacka kommun
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§ 173 Dnr 2022-00677 
Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Varbergs tingsrätt beviljat Jan 
Peterssons begäran om entledigande från uppdraget som nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Petersson har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
nämndeman vid Varbergs tingsrätt. Begäran om entledigande har skickats till 
Varbergs tingsrätt och tingsrätten har bifallit Jan Peterssons begäran. Varbergs 
tingsrätt har i samband med entledigandet överlämnat till Kungsbacka kommun att 
utse en ny nämndeman för kvarvarande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Varbergs tingsrätts beslut om entledigande av Jan Petersson, 2022-09-16 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Varbergs tingsrätt beviljat Jan 
Peterssons begäran om entledigande från uppdraget som nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan notera till 
protokollet att Varbergs tingsrätt beviljat Jan Peterssons begäran om entledigande 
från uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för 
uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt till nästkommande 
sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för 
vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.. 

Beslutet skickas till 
Varbergs tingsrätt, Kommunledningskontoret: Troman 
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Box 121, 432 23 Varberg • Besöksadress: Östra Långgatan 7 • Telefon: 0340-62 84 00 • varbergs.tingsratt@dom.se  
www.domstol.se/varbergs-tingsratt 

 Öppettider: Måndag- fredag 08.00-16.00  

 Beslut
 Datum 

2022-09-16 
 

 
Diarienummer 

 TVA 2022/74
 

Lagmannen 

 
 

 

Entledigande av nämndeman 
Jan Petersson, Kungsbacka kommun, har begärt att entledigas från 
sitt uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt. 

Tingsrätten bifaller Niklas Johansson begäran. 

Kungsbacka kommun ska utse ersättare för kvarvarande 
mandatperiod. 

 

 

Mats Sjösten 

Lagman 
 



Från: Peter Wesley   
Skickat: den 22 oktober 2022 14:28
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>
Kopia: Anders Ekström <anders.ekstrom@kungsbacka.se>
Ämne: Avsägelse vice ordf kommunfullmäktige

Avsägelse inför kommunfullmäktige 2022‐11‐08.

Jag önskar avsäga mig mitt uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige per 
2022‐11‐30

Med vänlig hälsning

Peter Wesley / Kristdemokraterna
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