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Årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Under året har vi tillsammans med förvaltningscheferna fokuserat på begreppet ETT Kungsbacka, ett
arbete som ska ge oss bättre förutsättningar framåt då vi fokuserar än mer på vårt arbete med innovation
och verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. I november fattade kommunfullmäktige beslut
om översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka som ska vara vägledande i hur vi utvecklar Kungsbacka
långsiktigt.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budgeten för 2021 på 23 258 tkr. En del av överskottet
beror på orsaker där vår påverkansmöjlighet på resultatet är relativt liten, bland annat den uteblivna
avgiften till Region Halland. Vår höga ambitionsnivå kring utvecklingsprojekt är nästa stora post som
inte genererar kostnader i den takt vi planerar för och som är så starkt beroende av den begränsade
faktorn i form av personella kompetenser på förvaltningen. Inom samhällsbyggnad har vi dels haft en
hög debitering i detaljplaner, dels haft en intention att planera åtgärder inom markförvaltningen som vi
inte mäktat med vilket ytterligare bidrar till överskottet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18
Kommunstyrelsens årsredovisning 2021, 22-01-28
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Kommunledningskontoret
Malin Larsson
0734-344265
Controller
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1 Året som gått
1.1 Ekonomiskt utfall
Utfall
Utfall

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

25 158

26 688

27 282

Kostnader

-318 258

-320 569

-268 016

Netto

-293 100

-293 881

-240 734

Budget, netto

-296 142

-318 972

-263 992

3 042

25 091

23 258

Intäkter

Avvikelse

Huvudsakliga förklaringar till ekonomiskt utfall
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budgeten för 2021 på 23 258 tkr.
En del av överskottet beror på orsaker där vår påverkansmöjlighet på resultatet är relativt liten och där bland annat
den uteblivna avgiften till Region Halland samt en lägre pensionsavgift till Räddningstjänsten Storgöteborg bidrar
stort. Vår höga ambitionsnivå kring utvecklingsprojekt är nästa stora post som inte genererar kostnader i den takt
vi planerar för och som är så starkt beroende av den begränsade faktorn i form av personella kompetenser på
förvaltningen. Inom samhällsbyggnad har vi dels haft en hög debitering i detaljplaner och nya arrenden som
genererat mer intäkter, dels haft en intention att planera åtgärder inom markförvaltningen som vi inte mäktat med
vilket ytterligare bidrar till överskottet.
Vi har även ett fåtal poster som dämpat överskottet något då vi gjort inköp för att förbättra arbetsmiljön för
kommunens medarbetare vid distansarbete under pandemin, har ett nytt avtal för kommunförsäkringen samt högre
boendekostnad för nyanlända än budgeterat.
Investeringar
Utfall (tusen kronor)

Utfall 2019

Inkomster

Utfall 2020

Utfall 2021

21,3

21,3

Utgifter

-314

0

0

Netto

-314

21,3

21,3

Kommentar till investeringar
Överskottet på 2 021 tkr jämfört med budget på 2 000 tkr beror på att vi inte gjort några investeringar under året,
men fått in en intäkt som avser medfinansiering av ett tidigare avslutat projekt.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse
Viktiga händelser inom verksamheten
Under året har vi tillsammans med förvaltningscheferna fokuserat på begreppet ETT Kungsbacka med syftet att
öka vår gemensamma förmåga för att tillsammans uppnå kommunfullmäktiges mål. Arbetet kommer också ge oss
bättre förutsättningar inför nästkommande år då vi fokuserar på vårt arbete med innovation och verksamhets-
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utveckling med hjälp av digitalisering.
För att få fram nuläget kring vår förmåga till verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering har vi under
hösten tagit hjälp av Swedish Center For Digital Innovation. Med dessa insikter som utgångspunkt behöver vi
tillsammans med övriga förvaltningar landa i vilka förändringar som behöver göras för att möta de allt högre
kraven som ställs inom området. Redan nu vet vi att vi behöver kraftsamla rejält för att lyckas förflytta oss mot
en större grad av innovation.
Vi har fortsatt förberedelsearbetet kring Utvecklande medarbetarskap och under hösten har kommunens chefer
deltagit i utbildningsinsatser och workshops. Utvecklande medarbetarskap är inget nytt utan är 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. I
Kungsbacka kommun har vi sedan 2014 arbetat aktivt med utvecklande ledarskap hos organisationens chefer.
Som ett steg vidare vill vi nu arbeta även med det utvecklande medarbetarskapet eftersom ledarskap och
medarbetarskap utövas bäst i ett samspel och skapar förutsättningar för varandra.
I november fattade kommunfullmäktige beslut om översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka. Nästa steg är att
den ska vinna laga kraft. Vi ska växa smart och hållbart för framtiden. Vår nya översiktsplan, Vårt framtida
Kungsbacka, ska vara vägledande i hur vi utvecklar Kungsbacka långsiktigt. Den nya översiktsplanen upprättas i
ett digitalt GIS-baserat format (geografiskt informationssystem). Den digitala lösningen gör att den kommer att
bli enklare att uppdatera löpande. Arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell kommer nu att ske oftare och mer
regelbundet än tidigare. Hållbarhet genomsyrar hela översiktsplanen. Den ska vara vägledande i arbetet med att
bevara och utveckla gröna områden, var vi ska ha infrastruktur och hur vi bäst planerar för nybyggnationer.
Översiktsplanen visar även Kungsbackas roll i ett större perspektiv där vi samspelar med andra, både regionalt
och i omvärlden.
Vi har under 2021 fortsatt att utveckla vårt gemensamma uppdrag som en förvaltning i förhållande till våra två
kontor. Vårt syfte är att öka vår effektivitet och samarbete där så är ändamålsenligt. Det kan handla om
chefsutveckling och gemensamma informationsträffar.
Under 2021 har vi förberett och arbetat med att införa en nya Kungsbacka.se. Detta arbete fortgår nu med
uppbyggnad av hemsidan och lansering planeras ske månadsskiftet mars/april 2022.
Viktiga händelser inom personalområdet
Fokus har varit olika insatser inom arbetsmiljöområdet för att förbereda och komma till rätta i det nya normala,
post corona. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer välkomnades, i slutet av september, våra
medarbetare tillbaka till våra lokaler på Vägmästaren och i Stadshuset. Hur mycket medarbetarna ska vara på plats
eller fortsätta arbeta hemifrån bestäms utifrån verksamheten och i dialog med närmsta chef. Dokumentet
Arbetsgivarpolitisk hållning avseende distansarbete ger vägledning. Återgången har inneburit en rad praktiska
frågor om exempelvis hårdvara och hybridmöten men också psykosociala aspekter då alla medarbetare ska känna
sig trygga på sin arbetsplats.
Styrelsens kommentarer kring Coronapandemin.
Under hela året har vi arbetat med att hantera effekterna av pandemin. Det har då handlat om att uppdatera
lägesbilder till länsstyrelsen, hålla en aktuell och relevant arbetsgivarpolitisk hållning, genomföra pressträffar.
Generellt har således arbetet fortsatt med hög intensitet även under 2021. Mot slutet av året har smittspridningen
tagit fart igen.
Av den extra satsning på 10 miljoner kronor, som beslutades av kommunfullmäktige i december 2020 för att
minimera Coronapandemins effekter hos våra invånare, avsattes 500 tkr för att stärka upp och stödja ett näringsliv
som drabbats hårt under pandemin. Under året har vi stöttat besöksnäringen genom att stärka upp
Hemesterkampanjen, kommunikation kring take away parkeringar i centrum samt bidragit till skönt häng i
centrum genom portabla solstolar och kommunikationsinsatser kring det. Sista helgen i september anordnades
Skördehelg i stadskärnan där extra marknadsföring gjorts för att lyfta evenemanget och dra besökare till det lokala
näringslivet. Jul i Kungsbacka förstärktes också genom extra marknadsföring i samband med julmarknaden samt
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konstinstallationen Memory Lane. Ett extra evenemang har genomförts i stadskärnan, en Jul Popup med bland
annat aktiviteter för barn, utställare samt dj på Kungsbacka torg. Företag har önskat fler aktiviteter och evenemang
i staden för att stödja dem och insatserna som genomförts har legat i linje med deras behov och anpassats utifrån
de restriktioner som varit.
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens driftsbidrag till Stiftelsen Tjolöholm. Pandemin har inneburit
ekonomiska utmaningar för stiftelsen och på grund av det har Kungsbacka kommun ställt ut en garanti om att gå
in med maximalt 7 mkr under året vid befarad likviditetsbrist, en garanti som inte behövt nyttjas under året. Det
intäktsbortfall som Stiftelsen Tjolöholm drabbats av inom evenemangsverksamheten på grund av restriktioner
under året har ersatts av ökade intäkter tack vare förändrade besöksmönster och att anläggningen totalt sett under
året haft rekordmånga besökare
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021
Coronapandemin har fortsatt att påverka samhället och kommunens verksamheter. I början av året såg vi både en
hög smittspridning och starten på vaccinationskampanjen (de första doserna gavs i mellandagarna 2020). Effekten
av pandemin har varit indirekt för vissa enheter, men mer direkt för andra. Till exempel har Krisberedskap och
säkerhet samordnat kommunens lägesbild, samverkat med regionala myndigheter och hjälpt andra förvaltningar
i deras arbete med att hantera pandemin. Det gäller särskilt Vård & Omsorg, som fortsatte arbeta i stabsliknande
form fram till september 2021. Några medarbetare från kommunstyrelsens förvaltning medverkade i det arbetet
kontinuerligt.
Pandemin har även haft fortsatt stor påverkan på det politiska arbetet, där kansliet ansvarat för stöd till politiker
och det praktiska genomförandet. Oklarheter har uppstått runt genomförande när överklaganden skett, både i andra
kommuner och i Kungsbacka. Ett överklagande gällde kommuners digitala genomförande av sammanträden i
fullmäktige och nämnder. Ett andra gällde offentligheten av de handlingar som skapas i mötesverktyget Teams
under slutna nämndssammanträden.
För många människor både inom och utanför organisationen har distansarbete under året etablerats som ett nytt
normaltillstånd. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har de flesta medarbetare på KSF arbetat
hemifrån under större delen av året. Det har fortsatt ställa krav på att skapa nya, flexibla arbetsformer och på att
tillhandahålla tekniska verktyg för att stötta sådana. Vissa medarbetare har upplevt förbättrade möjligheter att
samarbeta utanför organisationen, till exempel med andra kommuners specialister, sedan distansarbete blev
vanligt.
Coronarestriktionerna har påverkat näringslivsverksamheten. Delvis på grund av pandemin har särskilda
nationella insatser med fokus på kompetensförsörjning riktade till näringslivet genomförts. Stora delar av
näringslivet har haft högt tryck och stor efterfrågan, medan besöksdrivna företag har haft det svårare.
Etableringsförfrågningarna har varit fortsatt höga under året.
Att locka människor till evenemang samtidigt som restriktionerna ska följas har varit en utmaning under året.
Många fysiska mötesplatser har bytts mot digitala, vilket ibland har underlättat deltagande. Men det har också
hämmat vissa aktiviteter som går ut på att kommunen och näringslivet möts.
Under sommaren ledde förändringar på den nationella politiska arenan till att ett extra val var överhängande,
vilket hade inneburit omfattande organisering och handlande med kort varsel. Vi behövde också ha beredskap för
ett eventuellt direkt beslut om restriktioner. Inget av detta blev av, men visar på hur plötsliga förändringar i
samhället kan få en konkret påverkan. Kraven på snabba omställningar ökar.
Bostadsmarknaden har under året visat på fortsatt stor efterfrågan efter en viss avmattning under 2020. Men
inflyttningen till Kungsbacka har minskat stadigt under året och kommunen går mot en låg folkökning. Det är
framför allt för att inflyttningen från Göteborg har minskat. Både Göteborg och Mölndal har fortsatt tappa
befolkning på grund av minskad invandring och ökande utflyttning. Samtidigt har grannkommunerna Varberg
och Falkenberg ökat kraftigt under 2021.
Hållbarhetsfrågorna har fortsatt öka i betydelse, inte minst för att 2021 blev ett år med många extrema
väderhändelser runtom i världen. FN:s klimatpanel IPCC redovisade forskning som tydligt visar på sambandet
mellan människans utsläpp av CO2 och extremvädret. Toppmötet COP 26 i Glasgow ledde till överenskommelser
om att fördubbla stödet för klimatanpassning till 2025 och en uppmuntran till länder att skärpa sina klimatmål
redan nästa år.
Konsekvenserna av förra årets Schrems II-dom har blivit tydligare under 2021. De amerikanska molnjättarna letar
efter sätt att komma runt de regelverk som säger att utlandsägda molntjänster inte kan nyttjas i Europa för
hantering av känsliga data. Några offentliga myndigheter i Sverige har valt bort Teams som ny
videokonferenslösning på grund av amerikanska övervakningslagar. Vi utreder problematiken och bevakar
utvecklingen.
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Så kallad ransomware, utpressnings/gisslanprogram som låser data, är snabbt växande säkerhetsproblem och har
under 2021 drabbat både privata företag och offentliga myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har under året varnat för att kommuner är måltavlor för allt fler attacker. Förändringar i
säkerhetsskyddslagen ställer högre krav på kommunen att hantera säkerhetsskyddsklassificerat material på ett
säkert sätt. Ökningen av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod har gjort att
kommunen behövt fokusera mer på informationssäkerhetsarbete under året. Med all säkerhet kommer arbetet
fortsätta under 2022.
Lagen om skärpta krav på tillgänglighet till digital offentlig service, som införs stegvis, började i år gälla även
mobila applikationer. EU-kommissionens öppna data-direktiv skulle ha implementerats i svensk lagstiftning i år
men väntas nu börja gälla under våren 2022. Boverkets föreskrifter om detaljplan, som gäller från 2022, har redan
haft stor påverkan på framför allt planavdelningens arbete. Det har ställt krav på att införa ett nytt ritverktyg och
att ändra rutiner för hur planhandlingar tas fram.
Att beredskapszonerna kring Ringhals kärnkraftverk ändras från juli 2022 har under året krävt förberedelser,
samverkan med länsstyrelse, grannkommuner och andra aktörer inom kärnenergiberedskapen. Under hösten
genomfördes delar av Kärnkraftsövning Falken, vilket bland annat innebar en större larmövning där hela
kommunens krisledningsorganisation medverkade.
EU:s programperiod 2021–2027 ger nya möjligheter att driva utvecklingsprojekt med stöd av EU:s fonder och
program. Under året har vi aktivt bevakat EU-programmens slutgiltiga innehåll för att koppla samman
finansieringsmöjligheter med de utvecklingsbehov som finns i Kungsbacka. Många EU-program har öppnat för
projektansökningar under året medan andra förväntas bli klara under första halvåret 2022.
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3 Uppföljning mål
3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och
livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
Sammanfattning av styrelsens arbete med målet
Hållbar stadsutveckling
Vi skapar förutsättningar för en blandad stadsbebyggelse genom att studera lämplig placering av bostäder, kontor,
samhällsviktiga funktioner, handel och verksamheter för att tillsammans skapa en hållbar stadsutveckling. Detta
för att skapa möjligheter för företag att etableras, ett levande centrum, levande stadsmiljöer och ett starkt attraktivt
Kungsbacka. Fokus ligger på Kungsbacka tätort och andra stationssamhällen som noder i samhällsbyggandet.
Inom ramen för fördjupning av översiktsplanen för staden har det under året hållits digitala workshops med
politiker (KSAU), föreningslivet och kulturlivet för att få igång en tidig dialog utifrån olika perspektiv och för att
lyssna på deras önskemål och framtidsvisioner för en växande stad. Effekterna består av insikter kring olika
aktörers förutsättningar i staden samt att alla aktörer/intressenter ska förstå hur de kan påverka och medverka i
kommunens arbete.
Arbetet med att bedöma planbeskeden ur ett hållbarhetsperspektiv har påbörjats under året med syftet att redan i
ett tidigt skede vara tydlig mot exploatörerna kring hur projektet ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete.
Detta för att skapa transparens samt en ökad förståelse för processen med att skapa attraktiva och hållbara
boendemiljöer.
Vi har ytterligare förbättrat vårt arbete med hållbarhetsbokslutet vilket ger oss ett bättre utgångsläge för att
fokusera på rätt hållbarhetsfrågor.
Totalförsvar
En krisberedskapskonferens med temat civilt försvar, informationspåverkan och krisstöd har genomförts med
kommunens krisledningsnämnd samt tjänstepersoner inom krisledning och krisstöd för att öka kompetensen kring
de utmaningar vi står inför och de utmaningar vi kan möta vid höjd beredskap och ytterst krig.
Krisberedskapsveckan är ett årligt event där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är huvudaktör
på nationell nivå och Kungsbacka på lokal nivå. Under veckan fanns representanter från kommunen tillsammans
med en representant från Frivilliga Försvarsorganisationer på plats på Kulturhuset Fyren för att prata om hur man
kan förbereda sig inför en samhällsstörning samt egenberedskap. I år är det tredje året Kungsbacka deltog aktivt
i Krisberedskapsveckan och intresset kring att delta har ökat hos invånarna, antingen genom dialog med våra
representanter på plats och/eller våra föreläsningar. Kommunen genomförde även tre föreläsningar under veckan
som gick att följa direkt via länk och som fortfarande finns tillgängliga på kommunens webb. Enligt
undersökningar som MSB gjort har allt fler invånare påbörjat förflyttningen ifrån tanke till handling gällande sin
egenberedskap genom att skaffa sig utrustning för att tillgodose de grundläggande behoven såsom värme, vatten
och kommunikation.
Inför Krisberedskapsveckan genomförde kommunen tillsammans med Försvarsmakten en totalförsvarsdag ute på
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våra gymnasieskolor för att ge användbar information med konkreta råd och tips på hur de kan förbereda sig och
agera om något händer. Syftet med Totalförsvarsdagen är att ge kunskapshöjande information om vad totalförsvar
är, olika aktörers och den enskildes roll vid kris och krig för att vi tillsammans ska skapa ett tryggare samhälle
som är bättre rustade vid dessa situationer. Insatsen var inriktad till gymnasieelever i årskurs 2.
Målet med båda aktiviteterna är att öka kommunens och Sveriges motståndskraft.
Kärnenergiberedskap
Vi har under året samverkat med Länsstyrelsen i Halland kring de nya beredskapszonerna som gäller från den 1
juli 2022 för att stärka Kungsbacka kommuns beredskap vid en kärnteknisk olycka på Ringhals. Som en del av
det pågående regionala arbetet genomfördes kärnkraftsövningen Falken 21 (KKÖ21) som innehöll två
delövningar där Länsstyrelsen i Hallands län var huvudman. Delövning 1 hade fokus på sanering vid radioaktivt
nedfall. I denna övning deltog flera av kommunens förvaltningar. Delövning 2 var en larmövning där kommunen
valde att utöka övningen till en larm- och uppstartsövning för den kommunövergripande krisledningsorganisationen.

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Sammanfattning av styrelsens arbete med målet
Glokala Sverige
Vi har deltagit i samverkansprojektet Glokala Sverige som är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att
öka kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030. Under året har vi genomfört workshopar med nämnder
och även genomfört andra utbildningstillfällen där vi har utgått från projektets arbetsböcker. Dock är numera
kunskaps- och ambitionsnivån i Kungsbacka så hög att effekten av projektet är begränsad.
Social hållbarhet
Vi har använt oss av nya lösningar gällande digital kommunikation på grund av pandemin. Största fokuset har
varit på att utveckla nya mötesplatser för samråd med invånarna. Samhällsbyggnadskontoret har utvecklat sina
samrådsmöten genom att erbjuda möten digitalt och har även skapat en mobil mötesplatslösning för att hålla
samrådsmöten utomhus, med effekten att dialogen har underlättats under rådande förutsättningar för en fortsatt
god invånardelaktighet och kunskap genom ökad transparens av kommunens verksamhet. Bemötandet har varit
så positivt att dessa lösningar bör finnas kvar även efter pandemin.
Under året har vi tillsammans med Aranäsgymnasiet arbetat med uppgifter kring stadsutveckling, detta för att öka
dialogen med barn och ungdomar samt för att ge dem en ökad förståelse kring hur de kan vara med och påverka
större samhällsbyggnadsprojekt (samt sin närmiljö). Vi har därtill samarbetat med kommunutvecklarna där
ungdomar intervjuar andra ungdomar om deras livssituation och framtidstankar för att få en ökad insyn i
ungdomars tankar samt för att ungdomarna ska förstå att deras röst är viktig i samhället.
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3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan
mellan näringsliv och utbildning.
Sammanfattning av styrelsens arbete med målet
Platsvarumärket - Kraft att skapa. Plats att leva.
Under året har invånare, företag och anställda på Kungsbacka kommun genom en rad workshops bidragit till att
sätta ord på platsen Kungsbacka. Genom arbetet har Kungsbackas identitet tydliggjorts utifrån vad vi är
idag och hur identiteten kan förstärkas och användas för att vi ska bli den plats vi vill vara framöver. Resultatet
har formulerats i vårt gemensamma platsvarumärke.
Platsvarumärket, med löftet Kraft att skapa – Plats att leva, visar vad vi tillsammans i Kungsbacka är stolta
över, styrkor och platser vi vill visa för varandra och världen runt omkring. Material som bilder och texter med
mera har samlats på en varumärkesplattform och finns tillgängligt för alla som vill kunna använda materialet,
såväl för företagare, invånare, regionala samarbetspartners som för oss inom kommunen. Syftet med ett tydligt
platsvarumärke är att stärka attraktionskraften för Kungsbacka, bland företag som finns på platsen idag men också
för att locka nya etableringar. Platsvarumärket ska också bidra till att locka fler besökare till Kungsbacka och
skapa engagemang och stolthet bland våra invånare. Arbetet med platsvarumärket har tagits emot mycket positivt
hos involverade företagare, föreningar, invånare och anställda i kommunen. Engagemanget har varit stort och
förväntan på fortsatta gemensamma leveranser i implementeringen är hög.
Invest in Kungsbacka
För att synliggöra Kungsbacka som en attraktiv plats för investeringar har vi under året gett ut ett magasin
Kungsbacka - Västkustens befolkningsraket. Magasinet finns i både digital och fysisk version. Även en film har
producerats som beskriver Kungsbackas utveckling och möjligheter för företag att växa och etablera sig i
Kungsbacka. Informationen på kungsbacka.se har uppdaterats och sammanställts kring etableringar, processer
och viktig information för företag om att etablera och investera i Kungsbacka. Under hösten har en populärversion
av etableringsprocessen tagits fram för att i ett första skede ge en övergripande bild av processen. Insatserna har
mottagits väl av näringslivet som också varit involverade i arbetet med att ta fram materialet.
Under året är det har det blivit klart att två företag är på väg att etablera sig på Bolshedens verksamhetsområde
och då är det verksamhetsområdet fullt etablerat. Utöver de två företag som sedan tidigare påbörjat sin etablering
på Duvehed har det tillkommit tre nya företag som är på väg in på Duvehed och Äskatorp. Tre av företagen som
tillkommit under året kommer ifrån andra delar av regionen och två företag i Kungsbacka expanderar på
Bolsheden. Etableringarna bidrar till fler arbetstillfällen i kommunen genom att företag flyttar hit och att befintliga
företag får möjlighet till en framtida utveckling och tillväxt.
Utveckla hållbar samverkan i stadskärnan
Efter en kartläggning, i dialog med engagerade fastighetsägare och näringslivet, har fokus varit på att utveckla
verksamheten och nätverken som berör platsutveckling i stadskärnan. Insatser har påbörjats för att utveckla
samarbetet mellan kommun, näringsliv och fastighetsägare för att tillsammans arbeta fram ett långsiktigt
gemensamt mål. Under våren har pandemin varit en utmaning då de digitala mötena inte ger samma fördelar som
fysiska. Arbetet under hösten har fokuserat på analys och kartläggning av samtliga delar som QM (Quality Mark
- certifiering av samverkansarbetet) omfattar och vi ser att vi har goda möjligheter att uppfylla kvalifikationerna
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för en QM-ansökan framöver. Fokus har varit på att sätta den långsiktiga gemensamma planen och formerna för
en gemensam finansiering för att möjliggöra insatser inom planen. Effekter som vi ser redan nu är att fler företag
engagerar sig i arbetet. Vi ser att QM-ansökan blir en del av, och kommer ingå i, arbetet kring Årets stadskärna
de kommande åren.

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Kommunstyrelsen har inte haft några aktiviteter inom det här målområdet under 2021.

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det
goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Sammanfattning av styrelsens arbete med målet
Lätt & Rätt i Kungsbacka
Insatserna ska leda till ett rådgivande förhållningsätt med enkel och begriplig kommunikation, transparanta och
tydliga avgifter och taxor, kortare ledtider samt snabbare handläggning för företag. Deltagande är förvaltningarna
för kommunstyrelsen, bygg & miljö samt teknik.
För att öka förståelsen för näringslivets förutsättningar, hur näringslivet ser ut i Kungsbacka och för att få praktiska
tips har e-utbildningen ”nyfiken på näringslivet” tagits fram, både för medarbetare och politiker. Hitintills har 110
av kommunens medarbetare gått utbildningen. Responsen från medarbetare i kommunen har varit mycket positiv
och signalerar en förflyttning kring kunskapen om näringslivet som vi bedömer kommer förbättra
kommunikationen med företagen och därmed en ökad nöjdhet hos företag som är i kontakt med kommunen.
Arbetet med att tydliggöra och förbättra arbetssätten är i gång på samtliga deltagande förvaltningar. E-tjänster har
tagits fram som förenklar för företagen att lämna in uppgifter och i sin tur frigör tid för handläggare som istället
kan läggas på dialog i mer komplexa ärenden. För att bidra till snabbare handläggning har digitala hjälpmedel i
form av surfplattor införts på tillsynsbesök med resultatet att dokumenteringen görs direkt i systemet under
tillsynen istället för att skriva en rapport i efterhand viket snabbar upp handläggningen.
”Hur ska vi tänka strategiskt med näringslivsfrågorna” var ett gemensamt arbete för förvaltningschefer och
utvecklare i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet startades upp för att få en gemensam syn på hur vi kan agera
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för att både underlätta för näringslivet, ge en bättre tydlighet och samordning i kontakter med företag och samtidigt
följa lagar och regler. I nästa steg kommer det bidra till en ökad nytta för näringslivet då vi i det mer långsiktiga
arbetet kan möjliggöra för näringslivets tillväxt och expansion samt en ökad attraktivitet för platsen.
Myndighetsinformationen på kommunens webbsidor har uppdaterats till klarspråk. Det underlättar för företag att
ta till sig information och öka förståelsen för processer, lagar och regler samt taxor. I direkta kontakter med
enskilda företag är dock muntlig kommunikation oftast bättre för att underlätta rådgivning, säkerställa att
information förståtts på rätt sätt både från företaget och från handläggare och kan öka förståelsen för varför vissa
beslut fattas.
Ett arbete pågår med att se över kommunens styrdokument för Taxor och avgifter och dess tillämpning. Arbetet
är viktigt för att företag lätt ska förstå vad de betalar för, hur mycket det kommer kosta och när kostnaden kommer.
Digital transformation
Handlingsplanen för digital transformation som togs fram 2020 innehåller fem satsningsområden.
Inom Välfärdsteknik har vi tagit steg framåt men projekten är stora och löper över lång tid. Projektet avseende
digitala möten är slutfört vilket gett effekten att vi på ett enkelt och rättssäkert sätt kan kommunicera via video
med invånare och andra myndigheter. Arbetet med digital trygghet för både brukare som bor i sina ordinarie
boenden samt på våra särskilda boenden är pågående och projektet kring digital tillsyn är påbörjat som pilot men
där upplever vi visst motstånd kring att få invånare att testa digital tillsyn i stället för en fysisk person. Förväntade
effekter av våra insatser är bättre tillgänglighet för mottagare, effektivare arbetsinsatser samt en lägre
miljöpåverkan.
Inom området Digitala samhällskanaler har vi infört en ny plattform för kommunens e-tjänster. Den nya
plattformen har inte bara möjliggjort enklare och effektivare utveckling av e-tjänster utan kommer därtill sänka
våra driftskostnader redan under 2022. Under året införskaffades även kommunens nya webbplattform som
erbjuder en mer stabil drift och effektivitet i det redaktionella arbetet samt möjligheter till att utforma vår
webbplats till att bli mer relevant, attraktiv och tillgänglig för våra invånare. Den nya webbplatsen kommer
lanseras under våren 2022.
Inom Digital samhällsbyggnadsprocess har vi infört ett modernt ritverktyg för digitala detaljplaner och alla nya
planer kommer att göras digitala från och med 2022. Även arbetet med den nya digitala översiktsplanen börjar
närma sig slutet. Geo-data strategin är under framtagande och kommer att vara en viktig förutsättning för att
genomföra och upprätthålla en digital samhällsbyggnadsprocess enligt de nationella regelverk som regeringen har
satt upp.
Analytics, det vill säga att nyttja data för att arbeta smartare och underlätta beslutsfattande, har varit i fokus inom
området Effektivare arbetssätt. Vi har arbetat med att utveckla nya tillämpningar för olika verksamheter i
kommunen och inom Ekonomi, HR och Inköp kan vi nu följa upp och analysera olika mått och indikatorer på ett
enkelt och visuellt sätt. I syfte att stärka vår förmåga att nyttja digitaliseringens möjligheter i
verksamhetsutvecklingen påbörjades ett samarbete med forskningskonsortiet Swedish center för digital
innovation. Arbetet kommer att fortsätta under hela 2022. Arbetet med automatisering av processer fortgår. De
processer som har automatiserats frigör både tid för medarbetarna och ger säkrare hantering. Vidare pågår ett
initiativ som heter Mera Digital vars syfte är att höja den digitala mognaden hos våra invånare genom att erbjuda
en mötesplats på Fyren där vi erbjuder stöd i att ta del av det digitala samhället.
Slutligen kan vi konstatera att området Förutsättningar och möjliggörare är viktigt och relevant då det är här vi
lägger en bra grund för kommunens gemensamma funktioner och tjänster som ska underlätta framtida
digitalisering. Fokus under året har legat på att säkerställa användning av modeller och metoder för digitalisering,
däribland en förnyad systemförvaltarmodell.
Kontinuerlig medarbetarundersökning via pulsmätningar
En pilot med pulsmätningar är genomförd på kommunstyrelsens förvaltning och utvärderingen av piloten visar
att det finns goda resultat av en kontinuerlig dialog om arbetsmiljön i verksamheterna. Projektet har inte pågått
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tillräckligt länge för att avgöra om det har haft effekt på personalomsättning och sjukfrånvaro då
kommunstyrelsens förvaltning redan har låga värden på båda nyckeltalen. Beslut har fattats kring att övergå i
upphandling för hela kommunen.
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4 Uppföljning direktiv
4.1 Handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan
Beslutats av
Styrelsen
Styrelsens formulering
Vi tar företagsklimatet på allvar. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att sätta
Kungsbackas företagsklimat på kartan och att vi verkligen uppnår Västsveriges bästa företagsklimat. (helst
Sveriges bästa företagsklimat). Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Kommentar
Kommunstyrelsen förvaltning har genomfört uppdraget under våren 2021. Kommunstyrelsen förklarade
uppdraget genomfört 210622 § 175.

4.2 Stärka Kungsbackas arbetssätt för fler företagsetableringar
Beslutats av
Styrelsen
Styrelsens formulering
Kommundirektören får i uppdrag att stärka Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för fler
företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv verksamhetsmark och öka de strategiska markförvärven.
Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Kommentar
Kommunstyrelsen förvaltning har genomfört uppdraget under våren 2021. Kommunstyrelsen förklarade
uppdraget genomfört 210622 § 175.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Analys verksamhetsmått
Samhällsplanering
Under året har vi antagit 11 detaljplaner. Det är betydligt färre än de 25 vi budgeterat för, vilket beror på att flera
dragit ut på tiden och detta beror på att vi har haft många som krävt ytterligare utredningar som krävts av olika
myndigheter. Målet om att planlägga 500 bostäder under året har överträffats med ett utfall på 662 bostäder. Under
året har vi också startat en del detaljplaner som fått positivt planbesked för ett tag sedan, och detta är ett medvetet
val för att beta av kommunens kö, därför är ledtid från positivt planbesked till projektstart nu relativt många
månader.
Automatiserade processer
Totalt har vi automatiserat 11 processer, vilket är nästan dubbelt så många jämfört med planerat men processerna
har varit relativt små vilket gått fortare att automatisera. Glädjande är att vi har få in processer ifrån fler
förvaltningar under året. Genom att skapa förståelse hos verksamheterna och påvisa nyttan med automatisering
hoppas vi kunna få in ännu fler beställningar framöver. Det största hindret för att kunna automatisera ännu fler
processer är att vi har för få resurser som kan arbeta med automatisering centralt. Även om vi skulle ta in konsulter
så finns det hinder hos verksamheterna i form av resursbrist som kan jobba med processer då vi inte är
processorienterade idag (vi har inte har förmågan att förstå, leda och optimera processer). Ju närmare en
processorienterad organisation vi kommer desto mindre blir steget till automatisering.
Näringsliv
Antal företag som använder tillståndslotsen fortsätter att öka. Dels för att den blir mer och mer känd och för att
samarbeten mellan förvaltningar i lotsen fördjupas. I Kungsbacka startas fler nya företag än i Sverige som ligger
på 11,7 och följer trenden nationellt där fler företag startades under 2020.
Antal arbetsställen i Kungsbacka fortsätter att öka. I jämförelse med kommuner i Göteborgsregionen har
Kungsbacka efter Göteborg flest arbetsställen. Dock hamnar Kungsbacka på en tredjeplats efter Mölndal när man
ser till antal anställda på arbetsplatserna. Mölndal har 42 532 anställda och Kungsbacka 28 197.

5.2 Resursmått
Namn

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Ledtid planbesked till projektstart, anges i månader

Utfall
2020

17

5,35

Utfall
2021
24

5.3 Prestationsmått
Namn
Upprättade detaljplaner

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

15

19

26

10

11

15

32

46

424

336

662

10

11

Antal företagsärenden i tillståndslotsen
Planlagda bostäder

183

Automatiserade processer
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5.4 Effektmått
Namn

Utfall
2017

Antal nystartade företag per tusen invånare
(etableringsfrekvens)*

12,7

Antal arbetsställen*

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

12,4

12,2

13,1

11 066

11 221

11 384

Utfall
2021

*Måtten Antal nystartade företag samt Antal arbetsställen har ett års eftersläpning och 2020 är därmed den senast uppdaterade siffran.
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6 Personal
6.1 Kompetensförsörjning
6.1.1

Attrahera/rekrytera

Kungsbacka kommuns vision, mål och fokusområde beskriver att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med modiga
medskapande medarbetare och ledare. För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare behöver vi arbeta aktivt med
vårt arbetsgivarvarumärke. Att ta emot praktikanter är ett viktigt forum för att möta och attrahera framtida
medarbetare. På grund av pandemin blev vårens PRAO inställd men under hösten har vi erbjudit sex PRAOplatser under fyra veckors tid. Intresset har varit stort från kommunens grundskoleelever och vi har tagit emot 21
PRAO-elever under perioden. Eleverna har fått samarbeta med många olika enheter och komma med inspel och
förslag som varit värdefulla för vårt utvecklingsarbete. Målet är att visa eleverna att Kungsbacka kommun är en
stor arbetsgivare med en mängd olika typer av yrken. Under året har förvaltningen också tagit emot
universitetsstudenter på praktik och examensarbete. Det är ett ypperligt tillfälle för oss att marknadsföra oss som
arbetsgivare men också en möjlighet för oss att få nya perspektiv och att få ta del av den senaste forskningen.
Under våren genomförde vi en kommungemensam introduktionsdag för nyanställda i digitalt format med cirka
80 deltagare. En uppdaterad digital introduktionsutbildning, en så kallad e-learning, har tagits fram där
förvaltningarna har möjlighet att koppla på sina förvaltningsspecifika introduktioner.
Söktrycket på rekryteringsannonser för tjänster hos oss har varit gott. Vid annonsering av tjänster har vi attraherat
den kompetens som eftersökts. Vi har även fortsatt arbeta aktivt med att synas i sociala medier.

6.1.2

Utveckla/behålla

Att attrahera och rekrytera rätt kompetens är viktigt men en minst lika central del i att uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare är att arbeta med att utveckla och behålla befintlig personal. Under året har vi verkat aktivt för att
främja en god arbetsmiljö genom ett antal olika initiativ.
Covid-19
HR-frågorna under 2021 har likt 2020 till stora delar präglats av covid-19. Arbetet har till stor del handlat om att
föra dialog och skapa samsyn mellan förvaltningarna men också att tolka och förmedla myndigheternas
rekommendationer. HR-enheten har kontinuerligt uppdaterat det vägledande dokumentet, också kallat den
arbetsgivarpolitiska hållningen, som syftat till att vägleda chefer och medarbetare i sina beslut kopplade till
pandemin.
Det nya normala på förvaltningen var i slutet av 2021 att medarbetare arbetade både på distans och på plats.
Kungsbacka kommun ställer sig generellt positiva till distansarbete men dialog på enheten måste ske och det är
närmsta chef som formellt beslutar huruvida det är lämpligt eller ej. Det är verksamheten som styr. Under våren
genomförde vi en kommungemensam enkät som gick ut till alla medarbetare som helt eller delvis arbetar på
distans med anledning av pandemin. Kommunstyrelseförvaltningens resultat låg i linje med det
kommungemensamma resultatet som visade att:
• Arbetsprestation förbättrats
• Balansen mellan arbete och privatliv förbättrats
• De digitala verktygen har fungerat bra och den digitala kompetensen var god
• Den fysiska arbetsmiljön i hemmet fungerade bra
• Den fysiska aktiviteten minskat
• Sammanhållningen försämrats
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Hur sammanhållningen och den fysiska aktiviteten ska öka har varit ett tema på arbetsplatsträffar och
ledningsforum under året. Olika alternativ för att ytterligare öka den fysiska aktiviteten bland våra medarbetare,
mer eller mindre frikopplat distansarbete och pandemi, ses nu över utifrån effekter och kostnader.
Undersökning av arbetsmiljön
Under 2021 har vi arbetat med ett digitalt verktyg för att pulsmäta arbetsmiljön. Genom korta, forskningsbaserade
frågeutskick varje vecka tas ”temperaturen” på enheterna vilket gör det möjligt att snabbt och proaktivt arbeta
med arbetsmiljön. Dialog kring resultatet förs på APT och skapar engagemang kring såväl risk- som friskfaktorer
i grupperna. Piloten är slutförd och har under året utvärderats med gott resultat. Kommunen står inför en
kommungemensam upphandling av pulsmätningsverktyg men resurser för upphandling saknas på förvaltningen
för Service.
Vi har också deltagit i en kommunövergripande enkätundersökning kring Hållbart medarbetarengagemang
(HME) under hösten. HME-underökningen möjliggör för Kungsbacka kommun att jämföra sig med andra
kommuner och är ett nyckeltal som används för uppföljning av målet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
HME-värdet inklusive medarbetarnas rekommendationsvilja för Kungsbacka kommun som arbetsgivare 2021
visar en uppåtgående trend jämfört med 2020.
En skyddsrond med fokus på de fysiska arbetsmiljöaspekterna har under året genomförts på Stadshuset och är
planerad i början på 2022 på Vägmästaren. Resultat för Stadshuset är omhändertaget. Konceptgruppen för
aktivitetsbaserat arbetssätt arbetar löpande med att på olika sätt optimera lokalerna.
Kompetensutveckling inom ledarskap
Utbildningsinsatser som riktade sig till chefer på temat hur man leder på distans genomfördes hösten 2020 och
vintern 2021. Innehållet innefattade mänskliga reaktioner utifrån rådande pandemi, virtuellt arbete och konkreta
råd till cheferna. Två av våra chefer påbörjade efter sommaren en förnyelse av Kungsbackas interna
ledarutvecklingsprogram Utvecklande ledarskap. Programmet fokuserar på det personliga ledarskapet och att få
chefer och ledare att utvecklas så att de kan leda ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Under våren har vi haft
representanter från förvaltningen i orienteringsprogrammet Jag vill bli chef. Programmet vänder sig till
medarbetare som vill få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär. Detta för att vara bättre förberedda
innan de tar beslut om att gå vidare och söka sig till ledarroller i framtiden. Kungsbackaledaren Bas är ett av
kommunens digitala utbildningsprogram för chefer. Utbildningen riktar sig främst till nyblivna chefer men
behöver man påfyllnad som chef kan man också återgå till utbildningen för påfyllnad av kunskaper. Syftet med
utbildningen är bland annat att skapa insikt kring arbetsgivarrollen och det formella i chefsuppdraget inom flera
olika områden. Under hösten genomfördes Ledardagen där chefer och ledare får inspirationsföreläsning med tips
och verktyg som kan användas i vardagen.
Medarbetardagen
Under hösten 2021 genomfördes Medarbetardagen. Medarbetardagen är ett tillfälle då vi hyllar alla engagerade
personer som varje dag gör skillnad i vår kommun och vi samlas för att prata om de gemensamma grunderna i
vårt arbete, vår arbetsplatskultur och att jobba som Ett Kungsbacka. Under dagen delades fyra utmärkelser ut som
grundar sig i de fyra hörnstenarna i vår arbetsplatskultur.
Samverkan med fackliga organisationer
Under våren har vi i samarbete med övriga förvaltningar och våra fackliga organisationer tagit fram en
kommungemensam arbetsmiljöutbildning och ett nytt samverkansavtal. Den kommungemensamma
arbetsmiljöutbildningen syftar till att uppnå målet om en attraktiv arbetsplats genom kunskap, hälsosam
arbetsmiljö, hållbart arbetsliv och tydlighet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med det nya
samverkansavtalet är att på ett tydligare sätt beskriva hur samverkan går till och att underlätta samarbetet.
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Avsluta

Som arbetsgivare är det viktigt att undersöka om personalomsättningen beror på brister på arbetsplatsen. HR
genomför samtliga avslutningssamtal på förvaltningen med syfte att identifiera möjliga förbättringsområden. De
avslutningssamtal som genomförts har inte indikerat något tydligt mönster gällande orsak till avslutad anställning.
Utöver avslutningssamtalet får medarbetare som slutar på förvaltningen ta del av en digital exitenkät. Några
fördelar med exitenkäten är att den möjliggör att jämföra resultat samt följa upp resultatet statistiskt över tid.
Under 2021 hade vi för få respondenter för att få ett resultat på förvaltningsnivå.

6.2 Analys personalmått
Personalnyckeltalen på kommunstyrelsens förvaltning visar ingen negativ utveckling. Sjukfrånvaron är, trots
pandemin, fortsatt låg. Också i förhållande till kommunen som helhet och jämfört med närliggande kommuner.
Detta kan antas vara en effekt av att det stora flertalet av våra medarbetare har kunnat arbeta på distans.

6.3 Resursmått
Namn

Bokslut
2018

Andel heltid
Anställda andel kvinnor
Anställda totalt
Medelålder

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Bokslut
2021

98,3%

99,2%

100%

100%

81%

76%

73,8%

74%

120

127

126

127

44

44

44

45

6.4 Effektmått
Namn

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Personalomsättning

20,9%

10,7%

12,9%

7,4%

Sjukfrånvaro Kvinnor

3,4%

2,4%

2,8%

2,6%

Sjukfrånvaro Män

5,9%

4,1%

2,8%

0,4%

Sjukfrånvaro Totalt

3,9%

2,8%

2,8%

2%
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7 Ekonomi
7.1 Uppföljning driftbudget
Drift (belopp tkr)
Uppföljningsnivå (belopp i tkr)
Kommunstyrelsen

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Budgetavvikelse 2021

-8 861

-9 344

-9 261

83

-142 577

-135 942

-122 915

13 027

-4 823

-14 223

-10 786

3 437

Kommunledningskontoret

-65 095

-69 982

-68 248

1 734

Samhällsbyggnadskontoret

-29 987

-34 501

-29 524

4 977

Buss & Färdtjänst

-52 538

0

0

0

-303 881

-263 992

-240 734

23 258

Kommungemensamt
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande

Summa

Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budgeten för 2021 på 23 258 tkr.
De största överskotten genereras av utebliven avgift till Region Halland, återbetalning från Räddningstjänsten
Storgöteborg avseende pensionsmedel, fler debiterbara timmar i detaljplaner än budgeterat, en projektportfölj där
vi inte riktigt haft det tempo som vi planerat för, fler debiterade timmar i detaljplaner, lägre konsultkostnader för
den strategiska samhällsplaneringen då stort fokus i år ligger på den fördjupade översiktsplanen samt betydligt
lägre kostnader för utbildningar och konferenser under rådande pandemi med dess utmaningar.
De stora positiva posterna dämpas något av att boendekostnaden för nyanlända är högre än vad vi budgeterat för,
inköp som gjorts för att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare vid distansarbete, såsom exempelvis
pappståbord, samt ett nytt avtal för kommunförsäkringen.
Uppföljning mot föregående år
Kommunstyrelsen redovisar en nettokostnadsminskning mellan 2020 och 2021 på 63 147 tkr. Kostnadsminskningen återfinns till största delen inom buss och färdtjänst och beror på att budgetansvaret för skolskjuts
samt färdtjänst överförts till nämnderna för För- & Grundskola samt Teknik vid ingången av 2021. Resterande
minskning beror på att kostnaden för de administrativa lokalerna Stadshuset och Vägmästaren tidigare debiterades
kommunstyrelsen men från och med årsskiftet 2020/2021 betalar respektive förvaltning för sitt behov och
budgeten har fördelats ut i motsvarande utsträckning.
Uppföljning mot budget
Politik (+83 tkr)
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för 2021 på 83 tkr mot budget, vilket är en avvikelse jämfört med budget
på mindre än 1 %.
Kommungemensamt (+13 027 tkr)
Avgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) blev lägre än budgeterat på grund av lägre pensionskostnader. Därtill uteblev avgiften till Region Halland för 2021 då inget nytt avtal tecknats mellan
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medlemskommunerna. (+6 527 tkr)
För att möjliggöra distansarbete för kommunens medarbetare under pandemin har arbetsplatsmaterial köpts in
centralt under året och vaccinationskostnader som överstiger det kommunen fått bidrag för har tagits centralt. (700 tkr)
Utfallet i den kommungemensamma projektportföljen varierar mellan åren, beroende på vilka projekt som pågår.
Den största delen av överskottet beror på projektmedel för arbetet med översiktsplanen, detaljplanen i Norra
Kyvik & Ekekull samt den extra budget som tilldelades av kommunfullmäktige för en projekttävling avseende
Kungsbacka arena. Projekten för att minska sjukfrånvaron bidrar också till överskottet. (+6 800 tkr)
Våra kommungemensamma IT-system och -verktyg har också genererat lägre kostnader än budgeterat och bidrar
ytterligare till överskottet. (+1 200 tkr)
Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie bostadsplanering men på grund av bostadsbristen
måste kommunen använda kommunala lokaler till boenden. De kostnader som uppstår mellan lokalens kostnad
och den hyra som de nyanlända kan betala kan kommunen inte få statlig ersättning för. (-800 tkr)
Kommunstyrelseförvaltningen (+3 437 tkr)
Den positiva avvikelsen mot budget beror på att de medel som avsatts för utredningar och digitalisering varje år
inte har förbrukats i någon större omfattning under 2021. (+3 000 tkr)
Förvaltningen har inte gjort några investeringar under året och har därför ett överskott på kapitalkostnader. (+437
tkr)
Kommunledningskontoret (+1 734 tkr)
Några tjänster har varit vakanta under stora delar av året men är nu till största delen tillsatta, till viss del har vakans
täckts upp med konsult. Övriga personalkostnader för utbildningar, konferenser, transporter och boende har blivit
avsevärt lägre i år då vi mestadels deltar digitalt på distans under pandemin och att många digitala utbildningar är
kostnadsfria. (+1 964 tkr).
Vi har fått ett nytt avtal för kommunförsäkringen vilket resulterat i att försäkringspremien höjts. (-230 tkr)
Samhällsbyggnadskontoret (+4 977 tkr)
Kostnaderna för fritidskort har minskat sedan förra året. Om detta beror på ändrade rutiner för utlämnande av
korten eller om pandemin har påverkat är dock svårt att säga i nuläget. (+477 tkr)
Behovet av konsultutredningar är inte så stort som budgeterats för inom det strategiska arbetet då stort fokus för
närvarande läggs på den fördjupade översiktsplanen vilket ytterligare ökar på överskottet. (+1 000 tkr)
Resterande överskott beror på att vi efter interna prioriteringar ökade budgeten för markförvaltningen mer än vad
vi i år mäktat med att planera nya åtgärder för, att intäkterna för arrenden är högre än förväntat samt att
debiteringen i detaljplaner varit högre än planerat under året. (+3 500 tkr)
Prognossäkerhet 2021
Nämnd
Kommunstyrelsen

Prognos delår april

Prognos delår augusti

1 200

10 000

Bokslut 2021
23 258

Kommentarer till prognossäkerhet
Vi har några större avvikelser som är utanför vår kontroll som förvaltning där den uteblivna avgiften till Region
Halland samt den lägre pensionsavgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg med poster på sammanlagt 6 500 tkr
är två av dessa och som inte ingick i tidigare prognoser.
Vi har kunnat debitera mer tid i detaljplanerna än vi prognosticerat vilket är positivt då det innebär en högre
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effektivitet men som avviker mot senast lagda prognos med 2 000 tkr. Det område som vi har svårast att bedöma
löpande är våra utvecklingsinitiativ i projektportföljen. Vi har en hög ambitionsnivå men det är ett område som
påverkas av många faktorer och där det tillkommit ytterligare budgetmedel för projekttävling Kungsbacka Arena
sedan föregående prognos.
Vi har haft en låg prognossäkerhet under året och vårt prognosarbete är därför ett område vi måste utveckla under
året för en förbättrad ekonomistyrning.

7.2 Uppföljning investeringsbudget
Investeringar (belopp tkr)
(Belopp i tkr)

Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Avvikelse
2021

Löpande årliga investeringar
Utgifter

21

-620

21

641

0

-1 380

0

1 380

21

-2 000

21

2 021

Övriga investeringar
Utgifter
Netto

Kommentarer
Löpande årliga investeringar (+641 tkr)
Inga löpande investeringar har gjorts under året. Endast en intäkt avseende delfinansiering av ett sedan tidigare
avslutat projekt har bokförts.
Övriga investeringar (+1 380 tkr)
Inga övriga investeringar har gjorts under året.
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8 Hållbarhetsbokslut
I kommunstyrelsens nämndbudget saknas målsättningar och inriktningar utgående från de globala målen. Denna
analys görs därför utifrån hållbarhetsbokslutets redovisning av kommunens samlade utmaningar och vad som
krävs för att närma oss de globala målen.
Ett av kommunens viktigaste styrdokument, vår nya översiktsplan, leder kommunen i hållbar riktning. Den värnar
jordbruksmark, bidrar ökat kollektivtrafikresande, minskar utsläpp av koldioxid, främjar biologisk mångfald i
planeringen samt i ett medskapande tagit med invånarnas synpunkter i processen. Utvecklingen av digitala stöd
och processer underlättar för invånarna och företagens i kontakter med kommunen som myndighet. Fortfarande
ser vi hur kommunen genom bland annat digitala lösningar kan göra mer för att förenkla för invånarna att ”göra
rätt”. Detta blir extra tydligt inom de cirkulära flödena (avfall och återvinning). Ett annat utvecklingsområde är
kommunen som arbetsgivare där vi inom samtliga områden kan utvecklas. Kommunen har många anställda och
om vi agerar mer för att uppnå de globala målen skulle det betyda mycket. Områden där vi framförallt kan göra
skillnad är vilka varor vi köper, energin vi använder, hur vi hanterar avfall och återvinning.
Nedan redovisas de förflyttningar vi gjort kopplat till respektive globalt mål.
Mål 2 - Hunger
Kommunens förslag till ny översiktsplan värnar jordbruksmark genom koncentration av bebyggelse till
stationssamhällena. Tillsammans med våra företag i Matnätverket fortsätter vi skapa förutsättningar för
lokalproducerad mat- och dryckeshantverk så de blir tillgängliga för besökare och skapar arbetstillfällen och
efterfrågan.
Mål 3 - Hälsa
Vi genomför Region Hallands projekt ”Kustnära vandringsled”.
Mål 4 - Utbildning
Vi färdigställer en utbildning för hållbarhet inom ramen för Klok-utbildningar.
Genom Visita certifiering har vi tillsammans med Kungsbackas besöksnäring och gymnasieskolorna arbetat för
att, där det är möjligt, utforma utbildningarna så att eleverna får rätt kompetens och blir så anställningsbara i
besöksnäringen som möjligt.
Mål 6 – rent vatten
Genom Världsvattendagen och filminlägg uppmärksammades lyxen att ha tillgång till rent och gott vatten i
Kungsbacka kommun.
Mål 8 - Arbetsvillkor
Vi jobbar med Automatisering av rutinartade och repetitiva arbetsuppgifter som minskar stress och ger utrymme
för mer kvalitativa arbetsuppgifter för handläggare och medarbetare. Det frigör också tid för fysiska möten där
detta efterfrågas, vilket gynnar våra invånare.
Mål 9 – Näringsliv, innovationer och infrastruktur
Ung Företagsamhets program erbjuds att träna sitt entreprenörskap och UF-företag har erbjudits möjlighet till
säljtillfälle i samband med Julmarknaden. Projektet MarkEn ska öka kunskap och samverkan om näringslivets
förutsättningar att växa och etablera sig i Halland, utifrån mark och energitillgång och har under året identifierat
tillgång och efterfrågan på verksamhetsmark och energi. Kungsbacka var 2021 en del av Halland Tech Week som
bland annat visar hur branschen jobbar och kan jobba med digitaliseringen som grund för ökad produktivitet och
hållbarhet. Flera verksamhetsområden har detaljplanerats och fått utbyggd infrastruktur - bland andra Duvehed
och Äskatorp - och där ser vi under 2021 etableringar av nya företag.
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Mål 12 – Hållbara städer
Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan med starkt hållbarhetsfokus och som tagit fram utgående från
de globala målen. Inom ramen för Fördjupad översiktsplan staden har vi hållit workshops med bred dialog där vi
försöker binda ihop olika aktörer föreningsliv, näringsliv, kulturlivet. Alla planbesked bedöms ur ett
hållbarhetsperspektiv. Alla detaljplaner analyseras numera utifrån sociala konsekvenser och barnkonsekvenser.
Byggprojekt, följer översiktsplanen exempelvis Ejdern, Gjutaren och Liljan, Sydöstra C. Detaljplan för Björkris
har antagits under året. En tät stadsdel, många bostäder i stationsnära läge. Vi säkerställer kommunen långsiktiga
markinnehav i lägen utpekade i översiktsplanen. Automatisering av rutinartade och repetitiva arbetsuppgifter
medför snabbare handläggningstider och minskat antal fel i hantering av ärenden. Under året har de kulturella och
kreativa näringarna samverkat för att gemensamt skapa attraktiva livsmiljöer. Ett tydligt exempel är ljussättning
kring jul.
Mål 13 - Klimat
Digitala hjälpmedel som gjort anställda i kommunen mindre beroende av dagliga resor till arbetsplatser och andra
platser där möten sker, vilket bland annat minskar miljöpåverkan.
Mål 16 – Demokrati
Vi har fortsatt med Ines mål – denna gång med temat demokrati. Vi har värnat demokrati genom ett antal
aktiviteter. Samarbete med skolelever för att kunna ställa frågor om hur demokrati går till i Kungsbacka kommun.
Samhälle i förändring - en kommunikationssatsning för att öka förståelse för samhällsutmaningar och möjligheter
i Kungsbacka. Exempel på aktiviteter är Filmsamarbete med ungdomar för att svara på frågan "Vad gör en
kommun?". Vi har också genomfört politiska möten på distans och på så sätt upprätthållit demokratiska
funktioner.
Mål 17 – Samarbete
I projektet Bostället i Frillesås har vi genom dialog med fastighetsbolaget Eksta möjliggjort för en utveckling på
platsen med blandade upplåtelseformer. Hållbarhetspriset visar på en aktivitet där vi genom kommunikation
nominerar och uppmärksammar förebilder inom hållbarhet, som bor verkar eller vistas i Kungsbacka kommun.
Sammantaget har kommunikationen nått en räckvidd på minst 20 000 personer.
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9 Viten och rättstvister
Kommentar
Inga viten eller rättstvister föreligger
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10 Verksamhet som utförs av externa aktörer
Andel av
verksamhetsvolym

Verksamhet

Bokslut
2020
Busstrafik och färdtjänst

100

Bokslut
2021

Kostnad för
verksamhet
Bokslut
2020

Bokslut
2021

-48 203

All huvudverksamhet inom busstrafik och färdtjänst utförs av annan huvudman (Hallandstrafiken) än Kungsbacka
kommun. Sedan 1 januari 2021 så har budgetansvaret för dessa verksamheter övergått till nämnderna för Teknik
samt För- & Grundskola.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-18
Diarienummer

KS 2021-01059

Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2023, plan 2024–2025
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner underlag till kommunbudget 2023.
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna uppmanas att inkomma med underlag som beskriver de möjligheter, utmaningar och
förändringar de har framför sig på kort och lång sikt samt för att nå en budget i balans.
Underlaget från kommunstyrelsen berör digitalisering, hållbarhet - framförallt social hållbarhet samt
klimatanpassning. Underlaget berör också modellen för seniorerbjudande inom Västtrafiks område
som Västtrafik påbörjade under 2021. Projektet rör att utreda och implementera ett nytt
seniorerbjudande med syfte att se över befintlig modell för seniorkort.
Enligt gällande tidplan ska de nya tillköpen inom seniorerbjudande börja gälla hösten 2023, men det
förslag som har gått ut på remiss är inte tillräckligt tydligt avseende vilka ekonomiska konsekvenser de
olika förslagen innebär för Kungsbacka. Det gör att det i dagsläget inte är möjligt att ställa det i
relation till det redan befintliga budgetutrymmet på 4 303 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18
Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2023, 22-01-28
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott/Budgetberedningen
Kommunledningskontoret Styrning & Ekonomi
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Kommunledningskontoret
Malin Larsson
0734-344265
Controller

1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2023,
Plan 2024–2027
Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2023, Plan 2024-2027
Innovation & digitalisering
Kommunstyrelsens största utmaningar i uppdraget att leda, styra och samordna kommunens verksamhet är att få
till de omställningar som behövs för att skapa ett hållbart samhälle, hantera demografiska förändringar samt att
möta förväntningarna inom digitalisering. Lösningen på utmaningarna är framförallt att stärka hela kommunens
förmåga till innovation och digital transformation. Vi behöver skapa en kultur som tydligare efterfrågar och skapar
förutsättningar för innovation och som är duktig på att använda digitalisering som metod för
verksamhetsutveckling. För att åstadkomma denna förändring behövs kulturförändring, tydligare styrning,
kompetensutveckling och förändrade arbetssätt. Detta kommer initialt att kräva en större och medveten satsning
mot ökat fokus på förnyelse och innovation. En innovationsstrategi kommer tas fram under 2022.
Under 2021 har kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med förvaltningen för service inlett ett samarbete med
forskarkonsortiet Digital Förvaltning inom ramen för Swedish Center for Digital Innovation där bland annat
Göteborgs universitet deltar. En forskaranalys av Kungsbackas arbete beskriver bland annat följande utmaningar
och rekommendationer:
•

•

•

Koncernstyrning av riktning, prioritering och takt i digitaliseringen - strategisk prioritering av initiativ
utifrån Ett Kungsbacka. En tydligare gemensam styrning behövs för att prioritera samtliga digitala
initiativ. Olika prioritering och ekonomiska möjligheter skapar en ojämn digitaliseringsnivå i
verksamheterna.
Stärkt central leveransförmåga genom resurstillskott - obalans mellan behov och resurser uppstår när
behoven av digitalisering växer exponentiellt i takt med nya tekniska möjligheter medan resurserna för
digitalisering inte växer i samma takt och i dagsläget är undermåliga för att hålla takt med utvecklingen.
Detta resulterar i frustration och bristande kvalitet/kostnadseffektivitet samt innebär att Kungsbacka
riskerar att halka efter och inte kunna tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. En större andel av
budgeten behöver avsättas till digitalisering i takt med att välfärden blir mer digital. Projektmedel behöver
kompletteras med driftmedel för att förvalta nya lösningar. Ökad resurssättning till Digitalt center på
Service och Digitaliseringsenheten på Kommunstyrelsens förvaltning krävs.
Ökat fokus på innovation och extern nytta - idag ligger för mycket fokus på inköp av system och intern
effektivitet och mindre på utveckling av arbetssätt och nytta för dem vi är till för.

Kommunstyrelsen har sedan 2016 haft projektmedel om 5 mnkr årligen i syfte att driva kommungemensamt
utvecklingsarbete. I budget 2022 höjdes dessa medel med 5 mnkr med deciderat ändamål digitalisering. Vidare
har kommunstyrelsens förvaltning tillförts 2 mnkr årligen sedan 2020 i ökade driftsmedel för att hantera de
kostnader som uppstår för att driva och utveckla de kommungemensamma systemen.
Hållbarhet
Att arbeta hållbart och med hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska uppnå vår vision för hur vi vill att
det ska vara i Kungsbacka år 2030. Det gäller både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Att arbeta
hållbart är en självklarhet för oss och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter.
Våra stora utmaningar handlar om klimat och biologisk mångfald, precis som för de flesta utvecklade länder och
kommuner. Vi behöver planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resorna minimeras. Vi behöver
anpassa våra inköp och konsumtion. Det gäller både Kungsbacka kommun som organisation och alla som bor,
verkar och vistas här så att vi tillsammans minskar negativ påverkan på klimat och våra resurser.
Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Där känner människor sig delaktiga i
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samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Att arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa platser där
människor trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda
förutsättningar att ta hand om sin hälsa. Ungdomars hälsa är en utmaning, men också deras tillit till samhället och
demokratin.
Klimatanpassning
Klimatförändringar kan ge upphov till skador och förluster av olika slag. Klimatanpassningar handlar om att rusta
Kungsbacka Kommun för de nya utmaningar som vi står inför.
Vårt samhälle behöver anpassas efter de konsekvenser ett förändrat klimat kan medför för mark, vatten och
bebyggelse. Klimatanpassningar handlar inte bara om tekniska och andra fysiska åtgärder i samhället, utan kan
också handla om information och stöd till våra invånare, politiker eller tjänstemän, för att öka kunskapen och
förmågan att hantera klimatförändringarna och dess effekter. Det kan också innebära att vi inför nya rutiner i våra
verksamheter.
Seniorkort
Under 2021 påbörjade Västtrafik ett projekt kring att utreda och implementera ett nytt seniorerbjudande med syfte
att se över befintlig modell. Förutom ålder, låg- och högtrafik så finns förslag på att möjliggöra tillköp på fler
zoner än den som kommunen tillhör. Det förslag som gått ut på remiss är inte tillräckligt tydligt avseende vilka
ekonomiska konsekvenser de olika förslagen innebär för Kungsbacka för att ställa det i relation till det redan
befintliga budgetutrymmet inom kommunstyrelsens ram. Enligt gällande tidplan så ska de nya tillköpen börja
gälla hösten 2023.

1.1 Omvärlden - Kungsbacka i världen
Nämndens omvärldsanalys
Världen blir mer komplex och förändras fortare än någonsin. På global nivå håller klimatet på att förändras
dramatiskt och trycket på omställningar i hållbar riktning ökar. Sveriges och Kungsbackas befolkning blir allt
äldre. Fram till 2030 beräknas andelen över 80 år i vår kommun att öka med 64 procent. Nationellt ökar många
klyftor mellan invånarna (till exempel ekonomiskt och mellan stad och landsbygd), vilket leder till skilda
världsbilder. Digitaliseringen har förändrat hela samhället och användningen av digitala tjänster har accelererat
ytterligare under pandemin. Den tekniska utvecklingen förväntas leda till ännu större förändringar framöver.
Redan idag är det svårt för många svenska kommuner att rekrytera alla kompetenser som det finns behov av. För
Kommunstyrelsens förvaltnings del är resursutmaningarna särskilt stora inom digitaliseringsområdet och det är
även där det förväntas öka mest framöver. Teknikutvecklingen har potential att möjliggöra stora effektiviseringar
inom många kommunala verksamhetsområden och hjälpa till att lindra resursbristen inom vissa yrkesgrupper, inte
minst inom hälso- och sjukvård. Men på kort sikt finns det inget som tyder på att Kungsbackas kostnader för
digitalisering kommer att minska, tvärtom förväntas de fortsätta öka. Det beror på en ökad efterfrågan både av
kompetenser som vi redan har i organisationen idag och nya kompetenser som tillkommer i takt med att
digitaliseringskraven växer och nya teknikområden mognar.
De stora förändringarna i vår omvärld leder till flera stora omställningar för Kungsbacka kommun 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. På EU-nivå är såväl grön omställning som digital omställning högt
prioriterade frågor. Att kombinera dessa kommer att bli en betydande utmaning i alla länder. Troligen kommer
framtida satsningar på hållbarhet och digitalisering att förväntas samverka och stötta varandra i större utsträckning
än vad som hittills varit normen.
En föränderlig värld med många komplexa samhällsutmaningar ställer krav på ett förändrat tänkande och nya,
mer innovativa angreppssätt. Kommunstyrelsen kommer att behöva driva på och stötta Kungsbackas alla
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förvaltningar i att göra nödvändiga omställningar för att leva upp till omvärldens och framtidens krav. På många
nivåer i organisationer kommer det sannolikt att krävas både mod och förmåga att testa nya saker.
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Datum
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Diarienummer
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Kommunstyrelsens ombudgetering av driftsprojekt 2021
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslag till ombudgetering 2021 med 6 809 000 kronor
Sammanfattning av ärendet
Till det kommunövergripande utvecklingsarbetet finns en årlig avsatt projektbudget på 5 000 000
kronor, tillkommer gör ombudgetposter. De stora projekten löper oftast över flera år och kostnaderna
fluktuerar därför mellan åren. Under 2021 var kostnaderna för portföljen lägre än budget med ett
överskott på 6 809 000 kronor. Under 2022 kommer projekten att fortlöpa där 2022 års avsatta
projektmedel bedöms vara otillräckliga. Exempel på projekt som påbörjats under eller tidigare än 2021
och fortsätter under 2022 är översiktsplanen, detaljplan i Norra Kyvik & Ekekull samt projekttävling
Kungsbacka arena.
Efter likvidationen av Innerstadsbolaget avgick hela skifteslikviden till Kungsbacka kommun och
kommunstyrelsen fick motsvarande belopp i budgetförstärkning under slutet av 2017 dedikerade till
näringslivsenhetens arbete med platsutveckling av innerstaden. Av dessa medel har 116 000 kronor
inte förbrukats under 2021 och arbetet behöver därför fortgå även under 2022.
HR på kommunstyrelsens förvaltning har under 2021 haft 2 000 000 kr i riktade budgetmedel för att
minska sjukfrånvaron och av dessa avsattes 1 700 000 kr till projektet Call for Care. Av dessa medel
återstår 1 386 000 kr som förs över till 2022 för att fortsätta arbetet med projektet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi
Malin Aronsson

Ing-Britt Blomberg

Kommundirektör

Enhetschef Verksamhetsstyrning & Statistik

Kommunledningskontoret
Malin Larsson
0734-344265
Controller
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Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Datum

2021-12-02
Diarienummer

KS 2021-00913

Svar på initiativ från Carita Boulwén (SD) om ställningstagande mot terrorism

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslår initiativets andra förslag med hänvisning till att förslaget strider mot gällande
lagstiftning.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 september 2021 ett initiativ
om ett ställningstagande mot terrorister.
Initiativet består av två förslag. Det första förslaget behandlades på det möte då initiativet väcktes och
kommunstyrelsen uttalade då att återvändande IS-terrorister inte är välkomna i Kungsbacka kommun
och inte kommer erhålla stöd från kommunen i någon form.
I det andra förslaget yrkade initiativtagaren att kommunfullmäktige skulle uppdra till samtliga
nämnder och styrelser som berörs av kommunstyrelsens ställningstagande, att utarbeta direktiv som
förhindrar att Kungsbacka kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ
av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött
terrorism.
Kommunstyrelsens förvaltning fick vid sammanträdet i uppdrag utreda initiativets andra förslag inför
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-13
Kommunstyrelsen 2021-09-21 § 254
Initiativ från Carita Boulwén (SD) 2021-09-21
Beslutet skickas till
Carita Boulwén (SD)
1 (2)
Patrick Migas
0300-838097
Specialist hållbarhet

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beskrivning av ärendet
Carita Boulwén (SD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 september 2021 ett initiativ
om ett ställningstagande mot terrorister.
Initiativet består av två förslag. Det första förslaget behandlades på det möte då initiativet väcktes och
kommunstyrelsen uttalade då att återvändande IS-terrorister inte är välkomna i Kungsbacka kommun
och inte kommer erhålla stöd från kommunen i någon form.
I det andra förslaget yrkade initiativtagaren att kommunfullmäktige skulle uppdra till samtliga
nämnder och styrelser som berörs av kommunstyrelsens ställningstagande, att utarbeta direktiv som
förhindrar att Kungsbacka kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ
av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött
terrorism.
Kommunstyrelsens förvaltning fick vid sammanträdet i uppdrag utreda initiativets andra förslag inför
kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att bistånd och insatser som skulle kunna bli aktuella för den
grupp som initiativet nämner, huvudsakligen är av sådan karaktär att biståndsbedömningen regleras i
lag och utgör myndighetsutövning.
Myndighetsutövning ska följa lag. Den lagstiftning som kan bli aktuell i detta fall är socialtjänstlagen,
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessa lagar är kommunen skyldig att tillämpa
vilket bland annat följer av regeringsformen.
Det saknas rättsligt stöd för den typ av direktiv som föreslås i initiativet.

Emma Kjernald

Malin Aronsson

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (3)

2021-09-21

§ 254
Dnr 2021-00913
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om ställningstagande mot terrorism
Beslut
Kommunstyrelsen bifaller initiativets att-sats 1 och antar följande ställningstagande:
Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t ex återvändande IS- terrorister, är
inte välkomna till Kungsbacka kommun och kommer inte att erhålla stöd från
kommunen i någon form. Kungsbacka tar därmed klar och tydlig ställning att de
brott mot mänskliga rättigheter som t ex IS-terrorister utfört inte tolereras.
Kommunen ställer sig på offren och de anhörigas sida och visar även genom detta
ställningstagandet att vi prioriterar våra kommuninvånares trygghet och säkerhet.
Kommunstyrelsen remitterar initiativets att-sats 2 till Kommunstyrelsens förvaltning
för beredning.
Reservation
Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C), Maria Losman (MP), Eva Borg (S) och
Johan Tolinsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om ett ställningstagande
mot terrorister. Ställningstagandet består av två att-satser. Den första att-satsen
innebär enligt initiativet att kommunstyrelsen uttalar att återvändande IS-terrorister
inte är välkomna i Kungsbacka kommun och inte kommer erhålla stöd från
kommunen i någon form.
I den andra att-satsen yrkar initiativtagaren att kommunfullmäktige ska uppdra till
samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunstyrelsens ställningstagande,
att utarbeta direktiv som förhindrar att Kungsbacka kommuns ekonomiska eller
personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till
återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.
Beslutsunderlag
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om ställningstagande mot terrorism, 2021-09-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Fredrik Hansson (C), Maria Losman (MP),
Kristina Karlsson (C), yrkar avslag till initiativet.
Stefan Vilumsons (SD) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till initiativet.
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar bifall till initiativets att-sats 1 samt att att-sats
2 remitteras till Kommunstyrelsens förvaltning för beredning.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2 (3)

2021-09-21

Monica Neptun (L) yrkar att initiativet i sin helhet remitteras till Kommunstyrelsens
förvaltning för beredning ur bland annat ett juridiskt perspektiv.
Kristina Karlsson (C) yrkar avslag till Monica Neptuns (L) yrkande.
Thure Sandén (M) och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till ordförandens (M)
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, det vill säga Carita
Boulwéns (SD) yrkande om bifall till initiativet, eget yrkande om bifall till att-sats 1
och remittering av att-sats 2, Monica Neptuns (L) yrkande om remittering av
initiativet i sin helhet samt Fredrik Hanssons (C) m.fl. avslag till initiativet.
Ordförande (M) prövar förslagen var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ordförandens (M) yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande utser Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande om bifall till initiativets att-sats
1 och remittering av initiativets att-sats 2 till huvudförslag i kommande omröstning.
Ordföranden ställer sedan Carita Boulwéns (SD) yrkande om bifall till initiativet,
Monica Neptuns (L) yrkande om remittering av initiativet i sin helhet och Fredrik
Hanssons (C) m.fl yrkande om avslag till initiativet mot varandra och finner att
kommunstyrelsen utser Fredrik Hanssons (C) m.fl yrkande om avslag till initiativet
till motförslag.
Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär bifall till ordförandens (M) yrkande.
Nej-röst innebär avslag till initiativet.
Omröstningsresultat
Ordföranden (M) finner att kommunstyrelsen, med 7 röster för ja, inklusive
ordförandens (M) utslagsröst och 7 röster för nej och en som avstår, beslutar att
bifalla ordförandens (M) yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Ja-röst

Nej-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

Justerare

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

Avstår från att rösta

X
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

3 (3)

2021-09-21

Kristina Karlsson (C)

X

Monica Neptun (L)

X

Marie Wadström (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Stefan Vilumsons (SD)

X

Maria Losman (MP)
Lisa Andersson (M)

X
X

Protokollsanteckning
Elin Hysén (L) stödjer Monica Neptuns (L) yrkande och antecknar till protokollet att
hon motsätter sig att uppmana tjänstepersoner att bryta mot lagen.
Stephan Philipsson (M) och Filip Berntsson (M) stödjer Lisa Anderssons (M)
yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kungsbacka 210921

Debatten om återvändande IS- terrorister pågår just nu för fullt runt om i landet, återigen.
Människor som valt att ansluta sig till en terrororganisation, och som på något vis deltagit i eller
möjliggjort att vedervärdiga terrordåd och brott mot mänskliga rättigheter kunnat genomföras, ska
inte vara välkomna hit till vårt land och till Kungsbacka kommun.
Det finns också ett tydligt folkligt stöd i att omnämnda terrorister inte ska vara välkomna tillbaka till
Sverige.
Då Sveriges regering inte agerar i sak för Sveriges och svenska medborgares trygghet lär det, som i
många andra fall, bli en sak för kommunerna själva att finna en lösning för sin egen kommun tills vi
får en handlingskraftig regering som kan fatta beslut nationellt.
Staffanstorp har, som i många andra viktiga frågor, agerat och var först ut med att Staffanstorps
kommun tar tydligt beslut om att de som ansluter sig frivilligt till terrorstämplade organisationer inte
ska få ta del av den skattefinansierade välfärden och är heller inte välkomna till Staffanstorp.
Vi bör agera likt detsamma och bli nästa kommun i Sverige med ett tydligt besked om att dessa inte
är välkomna till Kungsbacka kommun och ska inte få stöd av kommunen på något vis.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen
Att besluta att anta följande ställningstagande:
Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t ex återvändande IS- terrorister, är inte välkomna till
Kungsbacka kommun och kommer inte att erhålla stöd från kommunen i någon form.
Kungsbacka tar därmed klar och tydlig ställning att de brott mot mänskliga rättigheter som t ex ISterrorister utfört inte tolereras.
Kommunen ställer sig på offren och de anhörigas sida och visar även genom detta ställningstagandet
att vi prioriterar våra kommuninvånares trygghet och säkerhet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunstyrelsens ställningstagande
enligt ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Kungsbacka kommuns ekonomiska eller
personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande ISterrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.
Sverigedemokraterna Kungsbacka genom

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-18
Diarienummer

KS 2021-00842

Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget
på demokratiska grunder i Kungsbacka

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 september 2021
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur tjänstepersoner i berörda
förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, inte bara de fyra som
ingå i den politiska majoriteten, med att ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges
behandling av kommunbudgeten.
Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få en bild av hur
olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta, när bara de ledande partierna får stöd
från kommunens ekonomer i budgetarbetet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 328
Kommunfullmäktige, 2021-09-07 § 123
Motion från Magdalena Sundqvist, 2021-08-24
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi

Kommunledningskontoret
Christina Hermansson
Ekonomichef
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Kungsbacka kommun
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Beskrivning av ärendet
Magdalena Sundqvist har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 september 2021
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur tjänstepersoner i berörda
förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i kommunfullmäktige med att ta fram budgetar
inför kommunfullmäktiges behandling av kommunbudgeten.
Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få en bild av hur
olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta, när bara de ledande partierna får stöd
från kommunens ekonomer i budgetarbetet.
Om budgetarbetet
Kommunens budgetberedning utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott med representanter från
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna.
Budgetprocessen inleds med insamling av material från nämnderna i form av lokalbehov, investeringar
och underlag till kommunbudget. Dessa underlag finns i kommunens diarium, men för att öka
tillgängligheten får underlagen i början av 2022 en gemensam samlingsplats på kungsbacka.se på sidan
som riktar sig särskilt till förtroendevalda.
På budgetdagen, som är en del i ledningsdialogen enligt styrmodellen, medverkar samtliga partier.
Syftet med ledningsdialogen är att få en gemensam bild av möjligheter och utmaningar som
kommunen står inför och samtala om vägval och möjliga satsningar. Budgetdagen hålls på våren och
motsvarigheten på hösten är framtidsdagen, där fokus är omvärldsfrågor av vikt för budgetarbetet men
även på längre sikt. Även här deltar samtliga partier.
Alla partier informeras om budgetens innehåll efter beslut i KSAU och innan kommunstyrelsens
sammanträde.
Ett ökat stöd från tjänstepersonerna till partierna i budgetprocessen skulle innebära ökat resursbehov,
allt annat lika. Arbetssätten behöver i så fall ses över och delas med fler samtidigt.
Motionären belyser viktiga frågor och eftersom budgetarbetet är en process som sköts av politikerna
överlämnar kommunledningskontoret ärendet till kommunstyrelsen för beslut utan eget
ställningstagande.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-09-28

§ 328
Dnr 2021-00842
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande
av oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret
för besvarande.
Sammanfattning av ärendet
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion som anmäldes vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september. Kommunfullmäktige
remitterade motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Motionären vill om att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur
tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att
ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges behandling av
kommunbudgeten.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, 2021-09-07, §
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret Styrning och ekonomi

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2021-09-07

§ 123
Dnr 2021-00842
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om att ta fram ett förslag på
hur tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att
ta fram budgetförslag inför kommunfullmäktiges behandling av kommunbudgeten.
Beslutsunderlag
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24
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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-18
Diarienummer

KS 2021-00865

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 september 2021 föreslagit att budgetberedningen, som idag består av ledamöterna i
kommunstyrelsen arbetsutskott, utökas med representanter från de partier i kommunfullmäktige som
inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vidare föreslår motionärerna att benämningen budgetberedning ändras till verksamhetsberedning och
att syftet med beredningen ska vara att alla partier gemensamt ska få information samt möjlighet att
löpande under året diskutera och ställa frågor till tjänstepersoner avseende verksamheterna och dess
resurser.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-28 §327
Kommunfullmäktige, 2021-09-07 §124
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi
Beskrivning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 september 2021 föreslagit att budgetberedningen, som idag består av ledamöterna i
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kommunstyrelsen arbetsutskott, utökas med representanter från de partier i kommunfullmäktige som
inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vidare föreslår motionärerna att benämningen budgetberedning ändras till verksamhetsberedning och
att syftet med beredningen ska vara att alla partier gemensamt ska få information samt möjlighet att
löpande under året diskutera och ställa frågor till tjänstepersoner avseende verksamheterna och dess
resurser.
Om budget och uppföljning
Kommunens budgetberedning utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott med representanter från
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna.
Budgetprocessen inleds med insamling av material från nämnderna i form av lokalbehov, investeringar
och underlag till kommunbudget. Dessa underlag finns i kommunens diarium, men för att öka
tillgängligheten får underlagen i början av 2022 en gemensam samlingsplats på kungsbacka.se på sidan
som riktar sig särskilt till förtroendevalda.
På budgetdagen, som är en del i ledningsdialogen enligt styrmodellen, medverkar samtliga partier.
Syftet med ledningsdialogen är att få en gemensam bild av möjligheter och utmaningar som
kommunen står inför och samtala om vägval och möjliga satsningar. Budgetdagen hålls på våren och
motsvarigheten på hösten är framtidsdagen, där fokus är omvärldsfrågor av vikt för budgetarbetet men
även på längre sikt. Även här deltar samtliga partier.
Alla partier informeras om budgetens innehåll efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och innan
kommunstyrelsen sammanträde.
Kommunens uppföljning under året består av apriluppföljning, delårsrapport per augusti samt
årsbokslut. Apriluppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen, medan delårsrapport och
årsredovisning beslutas av kommunfullmäktige. Apriluppföljningen är en ekonomisk uppföljning med
prognos, medan delårsrapport och årsredovisning förutom ekonomiskt resultat omfattar uppföljning av
mål, direktiv verksamhetsmått och personalfrågor.
Ett ökat stöd från tjänstepersonerna till partierna i budget- och uppföljningsprocessen skulle innebära
ökat resursbehov, allt annat lika. Arbetssätten behöver i så fall ses över och delas med fler samtidigt.
Motionärerna belyser viktiga frågor och eftersom budgetarbetet är en process som sköts av politikerna
överlämnar kommunledningskontoret ärendet till kommunstyrelsen för beslut utan eget
ställningstagande.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-09-28

§ 327
Dnr 2021-00865
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad
budgetberedning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret
för besvarande.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att
ändra riktlinjerna för dagarvode som anmäldes vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 september 2021. Kommunfullmäktiges remitterade motionen till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2021.
Kommunfullmäktiges remitterade motionen till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
Motionärerna vill att budgetberedningen som idag består av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott, utökas så att den består av representanter från
kommunstyrelsens arbetsutskott samt representanter från de partier i
kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vidare föreslår motionärerna att benämningen ska ändras från budgetberedning till
verksamhetsberedning. Syftet med beredningen ska vara att alla partier gemensamt
ska få information samt möjlighet att löpande under året diskutera och ställa frågor
till tjänstemän avseende verksamheterna och dess resurser.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, 2021-09-07, §
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret Styrning och ekonomi

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2021-09-07

§ 124
Dnr 2021-00865
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad
budgetberedning
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att
utöka budgetberedningen så att den består av representanter från kommunstyrelsens
arbetsutskott samt representanter från de partier i kommunfullmäktige som inte är
representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare föreslår motionärerna att
benämningen ska ändras från budgetberedning till verksamhetsberedning. Syftet med
beredningen ska vara att alla partier gemensamt ska få information samt möjlighet att
löpande under året diskutera till och ställa frågor till tjänstemän avseende
verksamheterna och dess resurser.
Beslutsunderlag
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31
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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

210824
Motion Utökad budgetberedning/Verksamhetsberedning
Vi i Sverigedemokraterna anser att det är av stor vikt ur demokratisk synvinkel att alla partier som är
representerade i fullmäktige ska ges samma förutsättningar och få lika tillgång till underlag att arbeta
med inför framtagande av budgetförslag.
För att oppositionen ska kunna bidraga och fatta så bra beslut som möjligt för Kungsbacka kommun
och dess invånare är transparens och delaktighet av största vikt.
Idag finns en budgetberedning som består av KSAU;s ledamöter. De får då regelbundet information
från våra tjänstepersoner och därmed en bred insyn i allt som rör Kungsbacka kommuns
verksamheter och resurser. Övriga i oppositionen blir inbjudna till budgetdag/dagar vid ett tillfälle
om året. Vi anser inte att det räcker.
Vi har därför som förslag att Kungsbacka kommun ska ha en budgetberedning som inkluderar alla
partier som är representerade i fullmäktige.
För att förtydliga att det rör både Kungsbacka kommuns ekonomiska förutsättningarna och de olika
verksamheterna så har vi även som förslag att man ändrar benämningen från Budgetberedning till
Verksamhetsberedning.
Verksamhetsberedningens syfte ska då vara att alla partier ska få gemensam information samt
möjlighet att diskutera tillsammans och ställa frågor till tjänstepersoner gällande verksamheter och
resurser löpande under året. Verksamhetsberedningen/Budgetberedningen ska bestå av
representanter från KSAU samt representanter från de partier i fullmäktige som inte är
representerade i KSAU.
De politiska förslagen utarbetas sedan i respektive partier.
Med anledning av ovanstående yrkar vi i Sverigedemokraterna därmed kommunfullmäktige
besluta:
-Att Budgetberedningen utökas så att den då består av representanter från KSAU samt
representanter från de partier i fullmäktige som inte är representerade i KSAU
-Att ändra benämningen från Budgetberedning till Verksamhetsberedning

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-14
Diarienummer

KS 2021-00724

Svar på kommunrevisionens uppföljning av 2019 års granskning informationssäkerhet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2022-01-14, och översänder det till kommunrevisionen som
sitt svar.
Sammanfattning av ärendet
Våren 2019 genomförde EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun en
granskning av kommunens informationssäkerhetsarbete. Granskningens syfte var att övergripande
granska om kommunen har sett till att arbetet kring informationssäkerhet med fokus på styrning,
organisation och incidenthantering är ändamålsenligt. Granskningen visade att detta var ett större
förbättringsområde för Kungsbacka kommun. I anslutning till granskningen föreslogs ett antal
rekommendationer till kommunen.
Vid uppföljande granskning under 2021 konstaterade revisionen att samtliga rekommendationer utom
tre omhändertagits med gott resultat och man önskar därför svar på vilka ytterligare åtgärder som görs
avseende utestående rekommendationer.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-14
Yttrande, 2022-01-14
Kommunrevisionen, Uppföljande granskning av 2019 års fördjupade granskningar, oktober
2021oktober 2021
Svar till kommunrevisionen – Uppföljning av granskning av informationssäkerhet, 2021-08-27
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Kungsbacka kommun
Veronica Norell
Specialist Infosäkerhet
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Beskrivning av ärendet
Våren 2019 genomförde EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun en
granskning av kommunens informationssäkerhetsarbete. Granskningens syfte var att övergripande
granska om kommunen har sett till att arbetet kring informationssäkerhet med fokus på styrning,
organisation och incidenthantering är ändamålsenligt. Granskningen visade att detta var ett större
förbättringsområde för Kungsbacka kommun. I anslutning till granskningen föreslogs ett antal
rekommendationer till kommunen.
I juni 2021 fick kommunledningskontoret på uppdrag av revisorerna besvara ett antal frågor rörande
hur man hade arbetat vidare med rekommendationerna. Kommunrevisorerna har därefter i en
uppföljande granskning hösten 2021 konstaterat att samtliga rekommendationer utom tre
omhändertagits med gott resultat. Revisionen önskar därför svar på vilka ytterligare åtgärder som görs
avseende utestående rekommendationer.
Kommunstyrelsens förvaltning har sedan 2018 vidtagit åtskilliga åtgärderför att stärka och förbättra
informationssäkerheten i kommunen. Delar av utvecklings- och förbättringsarbetet har dock på grund
av rådande pandemi och distansarbete tagit längre tid att genomföra. Främst gäller det utbildnings- och
kommunikationsinsatser.
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommunchef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

2022-01-14
Diarienummer

KS 2021-00724

Yttrande över kommunrevisionens granskning: kvarstående rekommendationer till
kommunstyrelsen efter kommunrevisionens uppföljande granskning av 2019 års
fördjupade granskning av informationssäkerhet

Det finns ingen tydlig plan för kommunikation och uppföljning
Kommunstyrelsens förvaltning jobbar i nuläget på en kommunövergripande kommunikations- och
uppföljningsplan för informationssäkerhet. Planen ska färdigställas under kvartal 1 2022.
Underlag och verktyg för mognadsmätning och uppföljning av förvaltningarnas
informationssäkerhetsarbete är färdigställt och kommer ingå i planen och användas löpande för
kontinuerlig uppföljning och förbättring av informationssäkerhetsarbetet.
Kontinuerliga och anpassade utbildningsinsatser bör accelereras
I december 2021 fattade kommunstyrelsens förvaltning beslut om en kommunövergripande
utbildningsplan i informationssäkerhet, med en tilldelad budget på 120 000 kronor för 2022 och 2023
respektive.
Utbildningsplanens steg 1 innehåller obligatoriska, kontinuerliga utbildningsinsatser till alla
nyanställda, nuvarande anställda och förtroendevalda. Utbildningarna kommer rullas ut under kvartal 1
2022. I steg 2 som ska införas 2023 ingår, utöver fortsatta utbildningsinsatser för ovan nämnda
grupper, även mer skräddarsydda utbildningar för olika kategorier av medarbetare och chefer.
En viktig aspekt av alla typer av utbildningsinsatser är uppföljning, både att följa upp deltagarantal och
att följa upp om genomförda utbildningsinsatser ger önskade effekter eller om något behöver
förändras. Uppföljning av genomförda utbildningsinsatser steg 1 kommer genomföras under 2023.
Brist på kommunövergripande kontinuitetsplanering och periodiskt genomförande av
en övergripande analys (specifik utifrån informationssäkerhetsrelaterade risker)
Under 2023 har förvaltningarna i uppdrag att genomföra nya risk och sårbarhetsanalyser. Arbetet med
en övergripande riskanalys för informationssäkerhet och kommunövergripande kontinuitetsplanering
genomförs med fördel när de nya riskanalyserna är genomförda och kan användas som underlag.

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Arbetet med att genomföra riskanalys och kontinuitetsplan planeras därför till kvartal 4 2023. Under
tiden arbetar specialist informationssäkerhet och specialist krisberedskap löpande sedan 2020
tillsammans med prioriterade förvaltningar med kontinuitetsplaner för samhällskritiska leveranser.
För Kungsbacka kommun
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har EY genomfört en
uppföljning av 2019 års fördjupade granskningar. Uppföljningen har genomförts inom ramen
för kommunrevisionens grundläggande granskning.
Den uppföljande granskningen omfattar följande granskningar:
• Granskning av investeringsprocessen (Kommunstyrelsen och nämnden för Service)
• Granskning av inköp och upphandling samt leverantörs- och avtalsuppföljning (Nämnden för Service, nämnden för Teknik, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden
för Gymnasium & Arbetsmarknad)
• Granskning av informationssäkerhet (Kommunstyrelsen)
I granskningarna lämnades sammanlagt 11 rekommendationer till kommunstyrelsen, 4
rekommendationer till nämnden för Service, samt 1 rekommendation till nämnderna för Teknik,
Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att följa upp om kommunstyrelsen och de berörda nämnderna har
hanterat rekommendationerna samt vilka åtgärder som vidtagits.
1.3. Metod
Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågor. Skriftliga frågor
har ställts till berörd förvaltning. De skriftliga frågorna har utgått från de rekommendationer
som lämnades i respektive granskningsrapport samt styrelse och nämnders ursprungliga svar
till revisionen.
Källförteckning återfinns i bilaga 1.
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2. Uppföljning av granskning av investeringsprocessen
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnden för Service
säkerställt en tillräcklig intern kontroll och investeringsbudget i samband med upphandling av
väsentliga investeringar. Syftet var även att bedöma om styrelsen säkerställt att det fanns ekonomiskt tillfredställande underlag och beslut avseende investeringen i Kungsbacka badhus,
samt om styrelsen säkerställt en rättvisande redovisning av pågående väsentliga projekt.
Granskningens samlade bedömning var att kommunstyrelsen och nämnden för Service i allt
väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll och investeringsbudget tillsammans med
kalkylmässiga underlag i samband med upphandling av väsentliga investeringar. Därtill bedömdes att kommunstyrelsen och nämnden för Service i allt väsentligt säkerställt att det fanns
ekonomiskt tillfredsställande underlag och beslut avseende investeringen gällande Kungsbacka badhus. Slutligen bedömdes att kommunstyrelsen och nämnden för Service delvis
säkerställt en rättvisande redovisning av väsentliga pågående projekt.
2.1. Rekommendationer och kommunstyrelsens och nämnden för Service svar på
granskningen
Utifrån granskningen lämnades tre rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnden för
Service. I tabellen nedan redovisas rekommendationerna tillsammans med de svar som
kommunstyrelsen och nämnden för Service lämnade på revisionsrapporten.
Rekommendation

Kommunstyrelsens och nämnden för Service gemensamma svar
(2020-04-22)

Upprätta dokumenterad rutin Under 2020 kommer de befintliga regelverken ”Regler för investeringsför att säkerställa att drift- redovisning” samt ”Så ordnar vi lokaler i Kungsbacka kommun” att komplettbudget beaktar beslut om eras med rutiner för att driftbudgeten beaktar beslut om investeringar.
investeringar.
Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret ansvarar för åtgärden.
Upprätta en dokumenterad rutin för att säkerställa att eventuella nedskrivningsbehov identifierats årligen, exempelvis i
samband med årsbokslut.

Under 2020 kommer det befintliga regelverket ”Regler för
investeringsredovisning” att ses över och kompletteras. I detta arbete ingår
att dokumentera en rutin för löpande värdering och avstämning av bokförda
värden samt nedskrivningsbehov i anläggningsregistret. Åtgärden genomförs
under 2020. Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret ansvarar för
åtgärden.

Upprätta en tydlig beskrivning
av vilka leverantörskontroller
som ska genomföras under projektens genomförande.

I kommunen tillämpas en ekonomisk kontroll genom ett automatiskt analysverktyg som kontrollerar alla leverantörsbetalningar och betalningsmottagare/leverantörer löpande. Vidare finns det etablerade rutiner för hur
leverantörskontroller utförs under entreprenadsprojektens gång. Rutinerna
finns beskrivna i entreprenadkontrakten. Det är verksamhetsområde
Lokalförsörjning inom serviceförvaltningen som ansvarar för uppföljningen av
leveransen under projekten.
Under 2020/21 sker en uppdatering av kommunens styrdokument på området inköp/upphandling för att skapa tydligare rutiner gällande uppföljning och
uppföljningsansvar. Förvaltningen för Service leder detta arbete.
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2.2. Uppföljning av kommunstyrelsens och nämnden för Services vidtagna åtgärder
Dokumenterad rutin vid beslut om investeringar
I skriftliga svar från förvaltningen per augusti 2021 uppges att det befintliga regelverket ”Regler
för investeringsredovisning” har uppdaterats. I det uppdaterade regelverket klargörs rutiner för
kommunens investeringsredovisning, samt hantering av investeringar i anläggningsregistret.
Regelverket ”Så ordnar vi lokaler i Kungsbacka kommun” är under omarbetning och beräknas
fastställas under hösten 2021. Därtill framgår sedan 2020 drifteffekter och hantering av
drifteffekter under avsnittet ”Lokaler och boenden” i kommunbudgeten. Till exempel
budgeteras det för oplanerade driftkostnader så som rivning och sanering.
Dokumenterad rutin för årlig identifiering av nedskrivningsbehov
Kommunledningskontoret uppger i sina skriftliga svar per augusti 2021 att dokumentet ”Regler
för investeringsredovisning” har uppdaterats. Dokumentet innehåller numera ett stycke om intern kontroll. Av stycket framgår det att respektive förvaltning löpande ska gå igenom sina
anläggningstillgångar och pröva eventuellt nedskrivningsbehov. Därtill uppger kommunstyrelsen att en arbetsgrupp bildats under hösten 2020, bestående av ekonomer från respektive förvaltning. Syftet med gruppen är dels kunskapsutbyte, dels att löpande arbeta med
anläggningsposterna i anläggningsregistret.
Beskrivning av leverantörskontroller för pågående projekt
I skriftliga svar per augusti 2021 från Serviceförvaltningen uppges att det i
entreprenadkontrakten finns tydligt etablerade rutiner för hur leverantörskontroller utförs.
Rutinerna är i linje med det nya styrdokumentet ”Riktlinjer för inköp” som anger att ”villkor för
kontraktets fullgörande alltid ska följas upp med kontroll, inspektion eller liknande, oavsett
avtalsform”.
2.3. Vår bedömning
Vår bedömning är att kommunstyrelsen och nämnden för Service har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i 2019 års granskning.
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3. Uppföljning av granskning av inköp och upphandling samt leverantörs- och
avtalsuppföljning
Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden för Service säkerställt en ändamålsenlig leverantörs- och avtalsuppföljning samt om inköp genomförts i enlighet med lagar och
riktlinjer. Därtill var syftet att bedöma om det fanns en ändamålsenlig samverkan mellan
förvaltningarna vid upphandlingar.
Granskningens sammanfattade bedömning var att nämnden för Service säkerställt att inköp
genomförts i enlighet med lagar och riktlinjer samt en ändamålsenlig samverkan. Däremot
bedömdes att nämnden för Service inte fullt ut säkerställt ändamålsenlig leverantörs- och
avtalsuppföljning. Vidare var det revisionens bedömning att det delvis fanns en ändamålsenlig
samverkan mellan förvaltningarna vid upphandlingar. Nämnderna för Teknik, Individ &
Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad rekommenderades att utse
kontaktpersoner och sakkunniga i enlighet med tillämpningsanvisningarna till
upphandlingspolicyn för att förbättra samverkan mellan förvaltningarna vid upphandlingar.
3.1. Rekommendationer och nämndernas svar på granskningen
Utifrån granskningen lämnades sammanlagt tre rekommendationer till nämnden för Service. I
tabellen nedan redovisas rekommendationerna tillsammans med de svar som nämnden för
Service lämnade på revisionsrapporten.
Rekommendation till
nämnden för Service

Nämndens svar (2019-12-19)

Säkerställa att det sker en sys- Kartläggning av processen för avtalsuppföljning är påbörjad och kommer att
tematisk leverantörs- och färdigställas under våren 2020.
avtalsuppföljning av såväl de
affärsmässiga som de kvalitativa aspekterna.
Tydliggöra gränsdragningen
för uppföljningsansvar mellan
Service och övriga förvaltningar

En resultat- och analysrapport har tagits fram med syfte att förtydliga vilka
delar Inköp följer upp och vilket ansvar respektive verksamhet har. Rapporten
innehåller marknadsanalys, upphandlingsstrategi, effekter, resultat och vilka
krav som ska följas upp.

Tydliggöra gränsdragningen
avseende
slutligt
beslutfattande i referensgrupperna i
de fall då Inköp och andra
förvaltningar har olika uppfattning.

För varje upphandling finns en grupp representanter från verksamheten, som
kallas avtalsgrupp (i revisionsrapporten används det tidigare begreppet
referensgrupp). Avtalsgruppen har i uppgift att formulera krav samt förankra
avtalet hos all verksamhet som berörs i avtalet. Avtalsgrupperna utgörs av
sakkunniga från förvaltningarna. I kommunövergripande upphandlingar/avtal
är det personer från olika förvaltningar. I förvaltningsspecifika
upphandlingar/avtal utgörs grupperna enbart av personer från aktuell
förvaltning. Namnbytet gjordes för knappt ett år sedan för att förtydliga det
uppdrag de sakkunniga har. Inköp deltar i kommunens arbete med att ta fram
ett analysverktyg för att tydligare styra verksamheten i rätt riktning.
En ytterligare åtgärd som kommer att vidtas med anledning av granskningen är
att färdigställa en uppdaterad inköpspolicy med tillhörande riktlinjer under
2020. Där kommer revisionsresultatet att beaktas och gränsdragningen tydliggöras.
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Utifrån granskningen lämnades även en rekommendation till nämnderna för Teknik, Individ &
Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. I tabellen nedan redovisas rekommendationen samt de svar som nämnderna lämnat på revisionsrapporten.
Rekommendation till nämn- Nämndernas svar 1
den för Teknik, Individ- &
Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad
Utse kontaktpersoner och sak- Nämnden för Teknik kommer att uppdra åt förvaltningschef att utse konkunniga
i
enlighet
med taktpersoner. Det förväntas vara genomfört under december månad 2019.
tillämpningsanvisningarna till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg kommer att uppdra åt förvaltningsupphandlingspolicyn.
chef att tillse att det finns utsedd kontaktperson och utsedda sakkunniga i
enlighet med tillämpningsanvisningarna för upphandlingspolicyn (nuvarande
och den kommande under 2020)
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad kommer att uppdra åt
förvaltningschef att tillse att det finns utsedda kontaktpersoner och sakkunniga i enlighet med tillämpningsanvisningarna till upphandlingspolicyn.

3.2. Uppföljning av nämndernas vidtagna åtgärder
Systematisk leverantörs- och avtalsuppföljning
I skriftliga svar per augusti 2021 anger förvaltningen för service att kartläggning av processen
för avtalsuppföljning är klar. En processkarta med tillhörande rutinbeskrivning är publicerad på
förvaltningens intranät. Förvaltningen menar att kartläggningen har förtydligat arbetssättet
inom verksamhetsområde Inköp samt hos de förvaltningar Inköp stödjer.
Uppföljningsansvar
I skriftliga svar per augusti 2021 från förvaltningen beskrivs att införandet av resultat- och
analysrapporten har tydliggjort vilka delar Inköp följer upp och vilket ansvar verksamheten har.
En ny inköpspolicy har även beslutats av kommunfullmäktige 9 mars 2021. I policyn anges det
att varje upphandling ska innehålla en plan för uppföljning.
Beslutfattande i referensgrupperna
I uppföljande svar per augusti 2021 anger Serviceförvaltningen att den planerade
uppdateringen av inköpspolicyn har implementerats. Den uppdaterade inköpspolicyn
innehåller riktlinjer som tydliggör gränsdragningen kring uppföljning. Det anges att varje
upphandling ska innehålla en plan för uppföljning. Vidare anges att den inköpande
förvaltningen ansvarar fullt ut för uppföljning av avtal som skett genom direktupphandling. Vad
gäller gränsdragning kring beslutsfattande anger förvaltningen för Service att det är respektive
behov som avgör vem i organisationen som har beslutsrätt. I inköpspolicyn anges det att

1

Svar på revisionsrapporten inkom från nämnden för Teknik 19-12-19, nämnden för Individ &
Familjeomsorg 19-11-15, samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 20-02-05.
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nämnden beslutar om inköp, och att det ska framgå av respektive
delegeringsförteckning vilken befattningshavare som får besluta om inköp.

nämnds

Kontaktpersoner och sakkunniga
I uppföljande skriftliga svar per juni 2021 från nämnderna framkommer att alla nämnder har
utsett en kontaktperson och sakkunnig i enlighet med tillämpningsanvisningarna i
upphandlingspolicyn.
3.3. Vår bedömning
Vår bedömning är att nämnden för Service har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i 2019 års granskning.
Vidare är vår bedömning att nämnderna för Teknik, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium
& Arbetsmarknad har omhändertagit den rekommendation som lämnades i 2019 års granskning.
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4. Uppföljning av granskning av informationssäkerhet
Syftet med granskningen var att övergripande granska huruvida kommunen har tillsett att
arbetet kring informationssäkerhet med fokus på styrning, organisation och incidenthantering
är ändamålsenligt. Syftet var även att granska om kommunens aktuella informationssäkerhetsarbete för det verksamhetskritiska systemet Combine är effektivt.
Granskningens sammanfattade bedömning var att kommunstyrelsen inte tillsett en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av informationssäkerhetsarbetet. Arbetet med
informationssäkerhet avseende kommunens säkerhetssystem Combine bedömdes vara delvis
ändamålsenligt.
4.1. Rekommendationer och kommunstyrelsens och nämndens svar på granskningen
Utifrån granskningen lämnades nio rekommendationer till kommunstyrelsen. I nedan tabell redovisas rekommendationerna tillsammans med de svar som kommunstyrelsen och nämnden
för Service gemensamt lämnade på revisionsrapporten.
Rekommendation

Kommunstyrelsens och nämnden för Service gemensamma svar
(2019-11-11)

Det saknas mål och vision för Ny säkerhetspolicy är färdig och under beslut. Regler och riktlinjer för
kommunens
informations- informationssäkerhet är under framtagande. Övriga styrande dokument som
säkerhetsarbete.
anses nödvändiga utifrån granskningsrapporten är också under
framtagande.
Det finns ingen tydlig plan för Kommunikationsplan tas fram i samband med implementering av ovan
kommunikation och uppföljning. beskrivna styrande dokument.
Kontinuerliga och anpassade Framtagande av grundläggande utbildningsmaterial pågår. Behovsanalys och
utbildningsinsatser
bör riktade utbildningar planeras på längre sikt.
accelereras.
Möjlighet till insyn i leverantörs
arbete
med
IToch
informationssäkerhet är inte
avtalat.

Kravanalytiker finns numera i organisationen. Dokumenterad metodik för
upphandling av IT-system införd under 2019. Metodiken innehåller mallar
med krav på både IT- och informationssäkerhet. Obligatorisk klassning av
informationsmängd ligger till grund för informationssäkerhetskrav som ställs
på leverantör. Dokumenterad testmetodik för nya IT-system införd hösten
2019. Dokumenterad testmetodik är införd hösten 2019 och rekommenderas
att användas både vid upphandling av nya IT-system och vid uppgraderingar
av befintliga system. Säkerhetsaspekter ska testas.

Brist på formella rutiner för Rutin för årlig uppföljning av policy och riktlinjer för personuppgiftshantering
uppföljning av efterlevnad av tas fram.
kommunens policy och riktlinjer
för personuppgiftshantering.
Brist på kommunövergripande
kontinuitetsplanering
och
periodisk genomförande av en
övergripande analys (specifik

Plan för återkommande analys av informationssäkerhetsrelaterade risker
införs. Riktlinjer för krisberedskap (under beslut) kräver att varje nämnd tar
fram kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet. Former för planering
av kommungemensamt arbete och uppföljning av nämndernas arbete i frågan
ses över inför 2021.
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utifrån informationssäkerhetsrelaterade risker).
Det
saknas
riktlinjer
för Uppföljning av befintligt avtal med Pulsen/Combine sker inom ramen för
uppföljning och övervakning av systemförvaltarmodellen.
extern
leverantör
(Pulsen,
Combine).
Riktlinjer och policies för
behörighetshantering är inte
definierade
och
kritiska
kontroller saknas (Combine)

Kraven för behörighetshantering regleras av befintlig klassningsmodell och
systemförvaltarmodell. Enligt systemförvaltarmodellen ska behörighetshantering beskrivas utifrån klassning i förvaltningsplanen för systemet, vilken
tas fram av systemförvaltaren. Följsamhet till befintliga rutiner är en del av
intern kontrollplanen 2019. Uppföljning av resultat och åtgärd av eventuella
brister ska ske under 2020. Ny rutin för avslut av anställning och
motsvarande avslut av behörigheter införd 2019.

Kungsbacka kommun saknar Se tidigare punkt angående avtal. Insyn i testning ingår vid behov i
insikt i extern leverantörs- kravställning. För Combine specifikt sker diskussion med berörd leverantör.
testning (Combine)

4.2. Uppföljning av kommunstyrelsens och nämnden för Service vidtagna åtgärder
Mål och vision för kommunens informationssäkerhetsarbete
I uppföljande skriftliga svar per augusti 2021 anger kommunstyrelsens förvaltning att en ny
säkerhetspolicy, nya riktlinjer för informationssäkerhet, samt nya riktlinjer för krisberedskap
och civilt försvar är framtagna och politiskt beslutade.
Ett digitalt säkerhetsforum planeras att genomföras under hösten 2021. Syftet med forumet är
att fastställa de grundläggande principer för IT-och informationssäkerhet som ska råda i
Kungsbacka kommun. Därtill kommer ett nätverk för informationssäkerhetssamordnare att
startas upp under 2022.
Plan för kommunikation och uppföljning
I uppföljande skriftliga svar per augusti 2021 från kommunstyrelsens förvaltning framkommer
det att en kommunikationsplan är under framtagande och planeras vara färdigställd till
årsskiftet. Framtagandet har försenats med anledning av kommunstyrelsens hantering av
pandemin samt resursbrist.
Ett verktyg har skapats för mognadsmätning och uppföljning av förvaltningarnas informationssäkerhetsarbete. Verktyget kommer att börjas användas under 2022 för kontinuerlig uppföljning och förbättring av informationssäkerhetsarbetet.
Kontinuerliga och anpassade utbildningsinsatser
Kommunstyrelsens förvaltning anger i uppföljande skriftliga svar per augusti 2021 att de
åtgärder som kommunstyrelsen och nämnden för Service angivit som svar på
revisionsrapportens rekommendationer inte har genomförts. Detta då förvaltningen i första
hand fokuserat på hantering av pandemin, samt resursbrist. Arbetet med att ta fram
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grundläggande utbildningsmaterial samt behovsanalys och riktade utbildningar kommer istället
att påbörjas under hösten 2021.
Insyn i leverantörs IT och informationssäkerhet
I uppföljande skriftliga svar per augusti 2021 uppger kommunstyrelsens förvaltning att den nya
dokumenterade metodiken alltid används vid upphandling av IT-system. Förvaltningen
upplever att metodiken fungerar väl för kravställning på IT-och informationssäkerhet.
Kommunstyrelsens förvaltning rekommenderar även att använda metodiken för
uppgraderingar av befintliga system. Utbildning i testmetodiken erbjuds kontinuerligt till
kommunens systemförvaltare.
Förvaltningen har under 2021 även arbetat med att uppdatera kommunens systemförvaltarmodell för att förtydliga ansvaret för informationsklassning samt eventuell åtgärdsplan i enlighet med ställda säkerhetskrav. Den nya modellen planeras lanseras under hösten 2021.
Rutiner för uppföljning av efterlevnad av riktlinjer för personuppgiftshantering
Kommunstyrelsens förvaltning uppger i uppföljande skriftliga svar per augusti 2021 att
Dataskyddsombuden (DSO) har fastställt ett årshjul med tillhörande systematik och metodik
för fortlöpande granskning och rapportering på dataskyddsområdet. I och med det nya
årshjulet har tre granskningsformer etablerats. Den ena granskningsformen, kallad
”regelbunden granskning”, genomförs årligen och innefattar granskningspunkter för ett gott
dataskydd samt en genomgång av styrdokumenten på personuppgiftsområdet. Därutöver
finns granskningsformerna fördjupad och riktad granskning som är klagomåls/signalbaserade.
Förvaltningen uppger även att DSO under våren har genomfört en riktad granskning avseende
styrdokumenten på personuppgiftsområdet. Den riktade granskningen påbörjades bland annat
mot bakgrund av de synpunkter som framförts i revisionsrapporten. Avvikelserna som uppdagades i samband med DSOs riktade granskningsrapport ska följas upp i samband med
höstens regelbundna granskning. En revidering av styrdokumenten pågår. De reviderade
styrdokumenten bereds för beslut i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i början
av hösten 2021.
Kommunövergripande kontinuitetsplanering
Kommunstyrelsens förvaltning anger i uppföljande skriftliga svar per augusti 2021 att arbetet
med kontinuitetshantering har påbörjats inom prioriterade verksamheter. Per augusti 2021
uppger förvaltningen att kontinuitetshantering har genomförts på Teknikförvaltningen för
kommunens vattenförsörjning. Kontinuitetshantering pågår även i nuläget inom förvaltningen
för Vård & Omsorg, och ska påbörjas på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg under
hösten 2021. Angående rekommendationen om periodisk genomförande av en övergripande
riskanalys anger förvaltningen att den planeras att genomföras i samband med kommunens
digitala säkerhetsforum under hösten 2021.
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Förvaltningen anger även att kommunledningskontoret under 2021 arbetar med att ta fram ett
uppföljningsverktyg där varje nämnd årligen ska rapportera hur arbetet fortgår med bland annat kontinuitet, riskreducerande åtgärder, utbildning samt planverk.
Riktlinjer för uppföljning och övervakning av extern leverantör
Kommunstyrelsens förvaltning uppger i uppföljande skriftliga svar per augusti 2021 att nya
styrdokument antagits i mars 2021 där krav på uppföljning av leverantörer förtydligats. Nya
styr- och stöddokument har också tagits fram för upphandling och införande av nya IT-system.
Riktlinjer för behörighetshantering
Angående avsaknaden av kritiska kontroller och odefinierade riktlinjer för behörighetshantering
för Combine så anger kommunstyrelsens förvaltning i uppföljande svar att behörighetstilldelningen finns med i som en del i riktlinjen för informationssäkerhet. Därefter är det systemförvaltaren som står för utveckling av rutiner för enskilda system, såsom Combine.
Förvaltningen anger även att en större genomgång av samtliga Vård & Omsorgs system
påbörjats. Detta för att säkerställa att behörighetstilldelningen är säker och identifiera
åtgärdsområden inom behörigheter och rutiner.
Insikt i extern leverantörs testning
Kommunstyrelsen och nämnden för Service angav i sitt svar på revisionsrapporten att insyn
av testning ingår vid behov i kravställning och sker inom ramen för systemförvaltarmodellen.
Kommunstyrelsens förvaltning uppger vidare i skriftliga svar att man försökt hålla en ännu tätare kontakt med extern leverantör för att säkerställa ett säkrare förfarande.
4.3. Vår bedömning
Vår bedömning är att kommunstyrelsen och nämnden för Service till viss del har beaktat de
rekommendationer som lämnades i granskningen. Av de totalt nio rekommendationerna har
sex omhändertagits.
Rekommendationen om att kontinuerliga och anpassade utbildningsinsatser bör accelereras
har inte omhändertagits. Den åtgärd som presenterades i kommunstyrelsens och nämnden för
Service gemensamma svar per november 2019 har inte genomförts. Rekommendationen
kvarstår därmed. Vi noterar att arbetet för att omhänderta rekommendationen planeras att påbörjas under hösten 2021.
Rekommendationen om att ta fram en tydlig plan för kommunikation och uppföljning bedömer
vi vara delvis beaktad. Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram en
kommunikationsplan men arbetet är ännu inte färdigställt.
Vidare bedömer vi rekommendationen om en kommunövergripande kontinuitetsplanering och
periodisk genomförande av en övergripande riskanalys som delvis beaktad. Arbetet med
kontinuitetshantering har påbörjats inom prioriterade verksamheter. Kommunledningskontoret
planerar även under hösten 2021 att genomföra en övergripande riskanalys samt framta ett
uppföljningsverktyg till hjälp för kontinuitetshanteringen.
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5. Sammanställd bedömning och slutsats
I nedanstående tabeller redovisar vi våra bedömningar per granskning och rekommendation.
Granskning av investeringsprocessen
Rekommendation till kommunstyrelsen

Bedömning

Upprätta dokumenterad rutin för att säkerställa att driftbudget beaktar beslut om investeringar.
Upprätta en dokumenterad rutin för att säkerställa att eventuella nedskrivningsbehov identifierats
årligen, exempelvis i samband med årsbokslut.
Upprätta en tydlig beskrivning av vilka leverantörskontroller ska genomföras under projektens
genomförande.

Granskning av inköp och upphandling samt leverantörs- och avtalsuppföljning
Rekommendation till nämnderna

Bedömning

Säkerställa att det sker en systematisk leverantörs- och avtalsuppföljningar av såväl de affärsmässiga som det kvalitativa aspekterna.
Tydliggöra gränsdragningen för uppföljningsansvar mellan Service och övriga förvaltningar.
Tydliggöra gränsdragningen avseende slutligt beslutsfattande i referensgrupperna i de fall då Inköp och andra förvaltningar har olika uppfattning.
Utse kontaktpersoner och sakkunniga i enlighet med tillämpningsanvisningarna till upphandlingspolicyn.

Granskning av informationssäkerhet
Rekommendation till kommunstyrelsen

Bedömning

Det saknas mål och vision för kommunens informationssäkerhetsarbete.
Det finns ingen tydlig plan för kommunikation och uppföljning.
Kontinuerliga och anpassade utbildningsinsatser bör accelereras.
Möjlighet till insyn i leverantörs arbete med IT och informationssäkerhet är inte avtalat.
Brist på formella rutiner för uppföljning av efterlevnad av kommunens policy och riktlinjer för
personuppgiftshantering.
Brist på kommunövergripande och kontinuitetsplanering och periodiskt genomförande av en
övergripande analys (specifik utifrån informationssäkerhetsrelaterade risker).
Det saknas riktlinjer för uppföljning och övervakning av extern leverantör (Pulsen, Combine).
Riktlinjer och policys för behörighetshantering är inte definierade och kritiska kontroller saknas.
(Combine)
Kungsbacka kommun saknar insikt i extern leverantörs testning (Combine)
Rekommendationen har omhändertagits i sin helhet
Rekommendationen har delvis omhändertagits
Rekommendationen har inte omhändertagits
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Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och de berörda nämnderna har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades i 2019 års fördjupande
granskningar. Granskningens sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen och de berörda nämnderna omhändertagit rekommendationerna som lämnades i granskningen av
investeringsprocessen samt i granskningen av inköp och upphandling. Vi bedömer att
kommunstyrelsen och de berörda nämnderna endast delvis omhändertagit
rekommendationerna som lämnades i granskningen av informationssäkerhet.
Utifrån granskningen bedömer vi att följande rekommendationer till kommunstyrelsen och
nämnden för Service kvarstår:
Granskning av informationssäkerhet
• Det finns ingen tydlig plan för kommunikation och uppföljning.
• Kontinuerliga och anpassade utbildningsinsatser bör accelereras.
• Brist på kommunövergripande och kontinuitetsplanering och periodiskt genomförande
av en övergripande analys (specifik utifrån informationssäkerhetsrelaterade risker).

Göteborg den 18 oktober 2021

Andreas Haugen
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Karin Iveroth
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Rebecka Rask
Certfierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1 – Källförteckning
Investeringsprocessen
• Skriftliga svar från kommunstyrelsens förvaltning, inkomna 2021-08-26
• Regler för investeringsredovisning, 2021-04-23
• Principer för lokalplanering, 2021-07-01
• Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024
Inköp och upphandling
• Skriftliga svar från förvaltningen för gymnasium & arbetsmarknad, inkomna 2021-0809
• Skriftliga svar från förvaltningen för individ & familjeomsorg, inkomna 2021-06-22
• Skriftliga svar från förvaltningen för service, inkomna 2021-08-30
• Skriftliga svar från förvaltningen för teknik, inkomna 2021-06-28
• Delegeringsbeslut, kontaktperson samt sakkunnig för upphandling
• Policy för inköp, 2021-03-09
• Riktlinjer för inköp, 2021-03-09
• Riktlinjer för direktupphandling, 2021-03-09
• Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, 2009-04-09
Informationssäkerhet
• Skriftliga svar från kommunstyrelsens förvaltning, inkomna 2021-08-26
• Säkerhets- och beredskapspolicy, 2019-12-10
• Riktlinjer för informationssäkerhet 2019 – 2022, 2020-04-21
• Riktlinje för krisberedskap och civilt försvar, 2019-12-10
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UPPFÖLJNING AV GRANSKNING AV
INFORMATIONSSÄKERHET

Uppföljning av granskning av informationssäkerhet

1 (4)
Datum

KUB1002, v2.0, 2013-05-29

Nedan framgår granskningens rekommendationer samt kommunstyrelsen och övriga
nämnders gemensamma svar på de frågor som ställts i aktuell uppföljning 2021.
Anmärkningar/
Rekommendationer

Frågor i uppföljningen
2021

Kommentar

Det saknas mål och vision för
kommunens
informationssäkerhetsarbete
Kommunstyrelsen

a) Hur har det arbete
som framkommer av
svaret fortlöpt?

a) Säkerhetspolicy, Riktlinjer för
informationssäkerhet samt Riktlinjer för
krisberedskap och civilt försvar är
framtagna och politiskt beslutade. Regler
för informationssäkerhet är framtagna och
beslutade av förvaltningschef.
Samtliga styrdokument är beslutade
under 2020.

b) Har något annat
arbete genomförts för
att hantera
rekommendationen?

b) För att ytterligare tydliggöra
kommunens mål och vision startas Digitalt
säkerhetsforum under ht 2021. Forumet
har i första hand i uppdrag att fastställa de
grundläggande principer för IT- och
informationssäkerhet som ska råda i
Kungsbacka kommun.
I enlighet med Riktlinjer för
informationssäkerhet kommer nätverk för
informationssäkerhetssamordnare att
startas upp under ht 2021/vt 2022
.

Kommunstyrelsens förvaltning
Lotta Blomqvist
Säkerhets- och beredskapschef
Telefon: 0300-83 78 77
charlotte.blomqvist@kungsbacka.se

2021-08-26

Status
Pågående

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 47 04
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

2 (4)

Anmärkningar/
Rekommendationer
Det finns ingen tydlig plan för
kommunikation och uppföljning
(informationssäkerhetspolicy och
relaterade säkerhetsinstruktioner
är inte aktivt kommunicerade).
Kommunstyrelsen

Frågor i uppföljningen
2021
a) Hur har det arbete
som framkommer av
svaret fortlöpt?

b) Har något annat
arbete genomförts
för att hantera
rekommendationen?

Kontinuerliga och anpassade
utbildningsinsatser bör
accelereras (det saknas tydlig
struktur för kontinuerlig utbildning
av anställda och konsulter).
Kommunstyrelsen

a) Hur har det arbete
som framkommer av
svaret fortlöpt?
b) Vilka utbildningar har
genomförts?
c) Har något annat
arbete genomförts för
att hantera
rekommendationen?

Möjlighet till insyn i leverantörs
arbete med IT- och
informationssäkerhet är inte
avtalat (Rutiner för standardiserad
kravställning av övervakning och
rapportering av IT-leverantörer
inom informationssäkerhet
saknas, SLA finns inte för alla ITleverantörer).
Kommunstyrelsen

a) Hur har det arbete
som framkommer av
svaret fortlöpt?
b) Har något annat
arbete genomförts för
att hantera
rekommendationen?

Kommentar
a) Kommunikationsplan är under
framtagande ht 2021 och planeras vara
klar till årsskiftet. Arbetet har inte haft den
framdrift som planerats med anledning av
hantering av pandemi samt resursbrist.

Status
Pågående

b) Specialist informationssäkerhet har
skapat ett verktyg för mognadsmätning
och uppföljning av förvaltningarnas
informationssäkerhetsarbete. Verktyget
kommer börja användas under 2022 och
sedan användas löpande för kontinuerlig
uppföljning och förbättring av
informationssäkerhetsarbetet.
Utbildningsinsatser under 2020 och
början av 2021 har inte genomförts då
organisationen i första hand fokuserat på
hantering av pandemi samt att resurs
inom informationssäkerhet har saknats.

Pågående

Detta arbete tas nu upp igen under
hösten 2021 med ambition att starta
utbildningsinsatser för medarbetare och
konsulter under början av 2022.

Nya system upphandlas numera enligt
kommunens metodik för upphandling av
IT-system. Enligt metodiken kravställer vi
på både IT-och informationssäkerhet.
Obligatorisk klassning av
informationsmängd ligger till grund för
informationssäkerhetskrav som ställs på
leverantör. Dokumenterad testmetodik för
nya IT-system användas både vid
upphandling av nya system och
rekommenderas även att användas vid
uppgraderingar av befintliga system.
Säkerhetsaspekter ska testas. Utbildning i
testmetodiken erbjuds kontinuerligt till
kommunens systemförvaltare.
Under 2021 har vi arbetat med att
uppdatera kommunens
systemförvaltarmodell och en ny version
ska lanseras under hösten 2021. I den
nya versionen har vi förtydligat ansvaret
för informationsklassning samt eventuell
åtgärdsplan för att leva upp till ställda
säkerhetskrav. Under hösten kommer
berörda, dvs systemförvaltare,
systemägare, mfl, få
information/utbildning i den uppdaterade
modellen.

Avslutad
enligt plan

KUNGSBACKA KOMMUN
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Anmärkningar/
Rekommendationer

Frågor i uppföljningen
2021

Kommentar

Brist på formella rutiner för
uppföljning av efterlevnad av
kommunens policy och riktlinjer
för personuppgiftshantering
Kommunstyrelsen

a) Hur har det arbete
som framkommer av
svaret fortlöpt?

a) Dataskyddsombudet (DSO) har
fastställt ett årshjul samt tillhörande
systematik och metodik för sin fortlöpande
granskning och rapportering på
dataskyddsområdet (dnr 2021- 00413).

Status
Avslutad

Tre granskningsformer har därmed
etablerats. Granskningsformen
"regelbunden granskning" genomförs
årligen (okt-nov) och inbegriper utöver
kritiska granskningspunkter för ett gott
dataskydd även en genomgång av
styrdokumenten på
personuppgiftsområdet. Därutöver finns
även granskningsformerna "fördjupad
granskning" och "riktad granskning"
(klagomåls-/signalbaserad).

Brist på övergripande
kontinuitetsplanering och
periodisk genomförande av en
övergripande riskanalys (specifik
utifrån
informationssäkerhetsrelaterade
risker).
Kommunstyrelsen

b) Har något annat
arbete genomförts för
att hantera
rekommendationen?

b) Under våren 2021 har DSO genomfört
en riktad granskning avseende
styrdokumenten på
personuppgiftsområdet (Policy för
hantering av personuppgifter samt
Riktlinjer för hantering av personuppgifter)
(dnr 2021-00412). Orsaken till
tidigareläggningen av granskningen var
bland annat de synpunkter som
revisionen framförde i sin rapport
avseende informationssäkerhet.
Avvikelserna som framkom vid
granskningen av styrdokumenten är
planerad att följas upp i samband med
höstens regelbundna granskning.
Kommunstyrelsen har med anledning av
DSO:s granskningsrapport initierat en
revidering av styrdokumenten som bereds
för beslut i KF resp. KS i början av hösten
2021 (dnr 2021-00691).

a) Hur har det arbete
som framkommer av
svaret fortlöpt?

a) Arbetet med kontinuitetshantering har
påbörjats inom prioriterade verksamheter.
Kontinuitetshantering har genomförts för
kommunens vattenförsörjning
(Teknikförvaltningen), pågår i nuläget på
Förvaltningen för Vård och omsorg, och
ska påbörjas på Förvaltningen för Individ
och familjeomsorg under ht 2021.
Gällande periodiskt genomförande av
övergripande analys utifrån ett
informationssäkerhetsperspektiv så
kommer den genomföras i kommunens
Digitala säkerhetsforum när det är igång.
Under 2021 arbetar
kommunledningskontoret med att ta fram
ett uppföljningsverktyg där varje nämnd
årligen ska rapportera in hur arbetet går
med kontinuitet, riskreducerande
åtgärder, utbildning, planverk m.m.

b) Har något annat
arbete genomförts för
att hantera
rekommendationen?

Pågående

KUNGSBACKA KOMMUN
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Anmärkningar/
Rekommendationer

Frågor i uppföljningen
2021

Kommentar

Det saknas riktlinjer för
uppföljning och övervakning av
extern leverantör. Årlig
avtalsuppföljning bör omfatta även
IT- och informationssäkerhet
(Combine)
Kommunstyrelsen

a) Har något annat
arbete genomförts för
att hantera
rekommendationen?

Nya styrdokument för inköp har antagits
av KF i mars 2021 §30. Krav på
uppföljning av leverantörer har
förtydligats.

Status
Pågående

Information och guider/utbildning har
publicerats på intranätet.
Se särskilt Riktlinjer för inköp
(kungsbacka.se)
Nya styr- och stöddokument har tagits
fram för upphandling och införande av
nya it-system. Dessa finns tillgängliga på
intranätet

Riktlinjer och policys för
behörighetshantering är inte
definierade och kritiska kontroller
saknas (Combine)
Kommunstyrelsen

Kungsbacka kommun saknar
insikt i extern leverantörs testning
(Combine)
Kommunstyrelsen

a) Hur har det arbete
som framkommer av
svaret fortlöpt?
b) Har något annat
arbete genomförts för
att hantera
rekommendationen?

a) Har något annat
arbete genomförts för
att hantera
rekommendationen?

Behörighetstilldelningen finns med i
riktlinjen för informationssäkerhet som en
del i den. Därefter utvecklas rutiner av
systemförvaltare för enskilda system,
däribland combine.

Avslutad

Under 2020/2021 har systemförvaltare
påbörjat en stor genomgång av samtliga
VOs system för att säkerställa att
behörighetstilldelningen är säker och
åtgärda där det behövs, både i
behörigheter men även i rutiner
Haft en ännu tätare kontakt med
leverantören för att säkerställa ett säkrare
förfarande.

Pågående

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-28
Diarienummer

KS 2021-01165

Svar på Näringsdepartementets remiss En säker tillgång till dricksvatten av god
kvalitet (SOU 2021:81)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-01-28 och översänder till Näringsdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Näringsdepartementets betänkande
som handlar om hur Sverige ska införliva EUs nya dricksvattendirektiv. 2020 års dricksvattendirektiv
är en revidering av 1998 års dricksvattendirektiv. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna
senast den 12 januari 2023. Samtidigt upphör 1998 års dricksvattendirektiv att gälla. Det är regeringen
som ansvarar för att EU-rättsliga direktiv genomförs korrekt och i rätt tid. I den utsträckning det krävs
lagändringar för att genomföra hela eller delar av ett direktiv sker det i enlighet med den ordinarie
lagstiftningsprocessen, vilket innefattar sedvanlig remiss- och riksdagsbehandling.
Regeringen tillsatte 2020 års dricksvattenutredning för att utreda och föreslå hur 2020 års
dricksvattendirektiv (EU 2020/2184) ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har lämnat förslag till
författningsändringar och vilka myndigheter som ska ansvara för de nya frågor som behandlas i
direktivet samt vilka befogenheter de föreslagna myndigheterna ska ha.
Precis som i det tidigare dricksvattendirektivet fastställs i 2020 års dricksvattendirektiv minimikrav för
dricksvatten och åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att säkerställa att kraven följs. 2020 års
dricksvattendirektiv skiljer sig emellertid från det nuvarande dricksvattendirektivet i flera avseenden.
En grundläggande skillnad är att det nya dricksvattendirektivet ställer krav på att det ska införas en
riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i dricksvattenproduktionskedjan.
Vidare införs bestämmelser som syftar till att komma till rätta med vattenläckage. Direktivet innehåller
även bestämmelser om material i kontakt med dricksvatten. Dessutom ställer 2020 års
dricksvattendirektiv krav på medlemsstaterna att förbättra tillgången till dricksvatten och att främja
användningen av dricksvatten ur kran. Direktivet ställer också krav på medlemsstaterna att rapportera
till EU beträffande olika frågor av betydelse för tillämpningen.

Samhällsbyggnadskontoret
Anders Lund
0300-834973
Samhällsplanerare
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Den riskbaserade metoden för dricksvattensäkerhet som ska införas i svensk rätt består av tre
komponenter, tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten, försörjningssystemet och
fastighetsinstallationer.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-28
Yttrande, 2022-01-28
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2022-01-20 § 4
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande, 2022-01-10
Nämnden för Teknik, 2022-01-19 § 2
Nämnden för Tekniks yttrande, 2022-01-04
En säker tillgång till dricksvatten (SOU 2021:81)
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet

Beskrivning av ärendet
Kommunen anser att de förslag och rekommendationer som utredningen lämnar i huvudsak är bra och
relevanta. Kommunen instämmer därför i utredningens förslag, med några få undantag. Under den
begränsade tid som utredningen kunnat arbeta har man lyckats ta fram en utförlig och relevant beskrivning
av svensk dricksvattenförsörjning och i det flesta fall göra väl avvägda förslag till hur det nya
dricksvattendirektivet ska implementeras i Sverige.

Sammanfattningsvis gör kommunen följande ställningstaganden:




Den föreslagna ändringen av vattenförvaltningsförordningen bör kompletteras så att det
framgår att Havs- och vattenmyndighetens och SGU:s föreskrifter även ska ta upp hur samråd
ska ske med vattenproducenterna och hur vattenproducenterna ska informeras om
riskbedömning och riskhantering enligt artikel 8.
Kommunen delar utredningens uppfattning att råvattenkontroll sker i den punkt där vatten tas
in för beredningen och att omfattningen av råvattenkontrollen inte ska vara mer omfattande än
vad som krävs för att syftet med kontrollen ska uppnås.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)











Det föreslagna utredningsuppdraget om insamling och lagring av råvattendata bör utvidgas till
att även omfatta hur data från miljöövervakningen ska göras tillgängliga för
vattenproducenterna. För att möjliggöra detta bör även Havs- och vattenmyndigheten medverka
i den utredningen.
Kommunen stöder utredningens förslag att Boverkets samordnande roll när det gäller material i
kontakt med dricksvatten ska förtydligas.
Den bestämmelse om förnyelse och underhållsplan som 2013 års
dricksvattenutredning föreslog 2016, skulle enligt kommunen innebära en tydligare förpliktelse
för VA-huvudmannen, när det nu finns tydliga krav på vad en plan ska innehålla i Svenskt
Vattens publikation P116.
Kommunen anser att både den initiala insamlingen av uppgifter och en eventuell handlingsplan
för minska läckage bör hanteras av Livsmedelsverket.
Verksamhetsutövare ska inte behöva rapportera samma uppgifter till flera parter.
Det behöver klargöras vem som ansvarar för bedömningen av vilka, av de uppgifter som ska
samlas in och rapporteras till EU enligt artikel 8.2.a, som är känsliga och hur uppgifterna ska
skyddas.
Ansvarsfördelningen enligt 2020 års dricksvattenutredning behöver förtydligas i de
förordningar och vägledningar som ska tas fram. Det är många myndigheter inblandade och
precis som nämns i utredningen, finns det stor risk att det blir svårt att få en likartad tillsyn över
landet. Även på kommunnivå kommer flera olika förvaltningar vara inblandade. Det ställer
krav både på tydlig vägledning och samarbete mellan olika förvaltningar.

Näringsdepartementets utredning berör flera kommunala nämnder. Nämnden för Teknik samt
nämnden för Miljö & Hälsoskydd har därför inkommit med yttranden över de delar som berör deras
ansvarsområden.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

kommundirektör

chef samhällsbyggnadskontoret

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2022-01-28

Näringsdepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2021-00790

N2021/02620

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En säker tillgång till dricksvatten av god
kvalitet (SOU 2021:81)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att de förslag och rekommendationer som utredningen lämnar i huvudsak
är bra och relevanta. Kommunen instämmer därför i utredningens förslag, med några få undantag.
Sammanfattningsvis gör kommunen följande ställningstaganden:
-

-

Den föreslagna ändringen av vattenförvaltningsförordningen bör kompletteras så att det framgår att
Havs- och vattenmyndighetens och SGU:s föreskrifter även ska ta upp hur samråd ska ske med
vattenproducenterna och hur vattenproducenterna ska informeras om riskbedömning och
riskhantering enligt artikel 8.
Kommunen delar utredningens uppfattning att råvattenkontroll sker i den punkt där vatten tas in för
beredningen och att omfattningen av råvattenkontrollen inte ska vara mer omfattande än vad som
krävs för att syftet med kontrollen ska uppnås.
Det föreslagna utredningsuppdraget om insamling och lagring av råvattendata bör utvidgas till att
även omfatta hur data från miljöövervakningen ska göras tillgängliga för vattenproducenterna. För
att möjliggöra detta bör även Havs- och vattenmyndigheten medverka i den utredningen.
Kommunen stöder utredningens förslag att Boverkets samordnande roll när det gäller material i
kontakt med dricksvatten ska förtydligas.
Den bestämmelse om förnyelse och underhållsplan som 2013 års dricksvattenutredning föreslog
2016, skulle enligt kommunen innebära en tydligare förpliktelse för VA-huvudmannen, när det nu
finns tydliga krav på vad en plan ska innehålla i Svenskt Vattens publikation P116.
Kommunen anser att både den initiala insamlingen av uppgifter och en eventuell handlingsplan för
minska läckage bör hanteras av Livsmedelsverket.
Verksamhetsutövare ska inte behöva rapportera samma uppgifter till flera parter.
Det behöver klargöras vem som ansvarar för bedömningen av vilka, av de uppgifter som ska
samlas in och rapporteras till EU enligt artikel 8.2.a, som är känsliga och hur uppgifterna ska
skyddas.
Ansvarsfördelningen enligt 2020 års dricksvattenutredning behöver förtydligas i de förordningar
och vägledningar som ska tas fram. Det är många myndigheter inblandade och precis som nämns i
utredningen, finns det stor risk att det blir svårt att få en likartad tillsyn över landet. Även på
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kommunnivå kommer flera olika förvaltningar vara inblandade. Det ställer krav både på tydlig
vägledning och samarbete mellan olika förvaltningar.
Kommunens inställning i detalj
I några fall har kommunen en annan uppfattning än utredaren hur implementeringen ska genomföras.
Nedan redovisas kommunens synpunkter på respektive förslag. Numreringen hänvisar till utredningens
kapitelindelning.
9. Parametervärden och punkten där dessa ska iakttas
Artikel 4-6
Livsmedelsverket bör fastställa gränsvärden som kan ge bedömningen otjänligt med parametervärdena
i del A och B i bilaga 1 som underlag. När det gäller parametervärdena som anges i bilaga C är det
mindre tydligt att ett överskridande innebär en potentiell fara för människors hälsa och detta måste
beaktas när Livsmedelsverket utarbetar nya dricksvattenföreskrifter. Den övergångsperiod, för vissa
nya parametrar i bilaga 1 del B, som anges i artikel 25 ska beaktas i de nya dricksvattenföreskrifterna.
Det är lämpligt att Folkhälsomyndigheten, som föreslås få ansvar för riskbedömning av
fastighetsinstallationer enligt artikel 10, även fastställer parametervärden för del D i bilaga 1.
Kommunen anser att det måste vara tydligt i myndighetsföreskrifterna att kvalitetsavvikelser i enstaka
fastigheter på grund av fastighetsinstallationen inte ska medföra att det kan ställas krav på
dricksvattenproducenten att ändra kvaliteten på det dricksvatten som levereras.
10. Riskbaserad metod för vattensäkerhet
10.2 Artikel 8 Tillrinningsområden avseende uttagspunkter för dricksvatten

Kommunen delar uppfattningen, att det är nödvändigt att riskbedömningar och riskhantering avseende
tillrinningsområden för uttagspunkter, samordnas med vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för
vatten. För att säkerställa att vattenmyndigheterna informerar och för en dialog med
vattenproducenterna, om resultaten av riskbedömningarna och riskhanteringsåtgärderna enligt artikel 8
på ett fullgott och enhetligt sätt, bör en ändring i vattenförvaltningsförordningen 7 a kap 7 §
kompletteras enligt följande (understruken del):
Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina ansvarsområden
meddela närmare föreskrifter om hur och när de uppgifter som avses i 1 § ska utföras och redovisas, de
riskhanteringsåtgärder som anges i 4 och 5 §§ samt hur vattenmyndigheterna ska samråda med och
informera vattenproducenterna enligt 3§.
10.3 Artikel 8 Råvattenkontrollen

Förslaget att dricksvattensproducenternas skyldighet att utföra råvattenkontroll förtydligas i
dricksvattenföreskrifterna är bra. I utredningen anges att den råvattenkontroll som ska utföras av
dricksvattenproducenterna inte bör bli mer omfattande än vad som krävs för att uppnå syftet att ha en
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väl dimensionerad beredningsprocess och producera ett säkert dricksvatten. Det framgår tydligt i
utredningen att råvattenkontroll sker i den punkt där vattnet tas in för beredning. Svenskt vatten håller
med om detta. Den övervakning som sker uppströms den punkt där råvattnet tas in är
miljöövervakning och inte primärt vattenproducentens ansvar.
Vattenproducenternas råvattenkontroll ska inte användas för att rätta till brister i den skattefinansierade
miljöövervakningen.
Kommunen delar således uppfattningen att råvattenkontroll ska ske i den punkt där vatten tas in för
beredningen och att omfattningen på råvattenkontrollen inte ska vara mer omfattande än vad som krävs
för att syftet med kontrollen ska uppnås. Detta måste beaktas när Livsmedelsverket tar fram
föreskrifter om råvattenkontroll. Det är också viktigt att föreskrifterna om råvattenkontroll är
tillräckligt tydliga och utförliga för att säkerställa en enhetlig tillämpning i landet.
Dubbelarbete bör undvikas och resultaten av vattenproducenternas råvattenkontroll kan vara ett
värdefullt komplement till den statligt finansierade miljöövervakningen. Därför bör resultaten av
råvattenkontrollen vara tillgängliga även för andra ändamål, under förutsättning att känsliga uppgifter
som till exempel uttagspunkters geografiska lägen skyddas. På motsvarande sätt bör relevanta
uppgifter från miljöövervakningen vara lätt tillgängliga för vattenproducenterna. Vattenproducenter
har behov av att ha tillgång till denna information löpande och inte enbart i samband med att
riskbedömningen och riskhanteringen enligt artikel 8 redovisas. Det föreslagna utredningsuppdraget
om insamling och lagring av råvattendata bör utvidgas, till att även omfatta hur data från
miljöövervakningen ska göras tillgängliga för vattenproducenterna. För att möjliggöra detta bör även
Havs- och vattenmyndigheten medverka i utredningen.
10.4 Artikel 9 Försörjningssystemet

I utredningsdirektiven anges att den administrativa bördan för de olika aktörerna inte ska öka mer än
nödvändigt och att vattenleverantörerna ska ges den flexibilitet som är möjlig enligt direktivet. Svenskt
Vatten stöder utredningens förslag att vattenleverantörer som tillhandhåller mindre än 100 m3/d eller
försörjer färre än 500 personer bör undantas från kravet på att genomföra en
försörjningsriskbedömning.
När Livsmedelsverket tar fram föreskrifter för hur artikel 9, riskbedömning och riskhantering avseende
försörjningsystemet, ska implementeras i Sverige är det viktigt att dessa föreskrifter bygger på tidigare
svenska krav på användning av riskbaserade metoder som HACCP1 och MBA2.
10.5 Artikel 10 Fastighetsinstallationer

Det är mycket bra att utredningen för ett resonemang om kriterier, om vad som kan göra att en
fastighet ska prioriteras när det gäller övervakning av fastighetsinstallationen och inte bara som i
direktivet lista exempel på vad som kan vara prioriterade fastigheter. Urvalet av vad som ska vara
prioriterade fastigheter kommer att ge stor påverkan på vilka resurser som kommer att krävas för
1

HACCP betyder Hazard Analysis and Critical Control Points (Faroanalys och kritiska styrpunkter). Det är en modell där du som
verksamhet identifierar riskerna samt hittar, styr och kontrollerar de punkter i processen som är särskilt kritiska.
2
MBA står för Mikrobilogisk BarriärAnalys och är ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar
är tillräcklig.

KUNGSBACKA KOMMUN
4 (8)

övervakning. Därför bör den föreslagna ändringen av 38 c § i förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, justeras så att det tydligt framgår att samrådet även ska avse vad som ska anses vara
prioriterade fastigheter. Listan över de man ska ha samråd med bör kompletteras med SKR.
11. Material i kontakt med dricksvatten
Artikel 11 Minimikrav för hygien avseende material som kommer i kontakt med dricksvatten

Det är efterlängtat av både dricksvattenproducenterna och deras leverantörer att regelverket
beträffande material i kontakt med dricksvatten förtydligas. Frågan om vilka material som är lämpliga
i kontakt med dricksvatten är mycket komplex och kräver medverkan från flera olika myndigheter med
olika kompetens och en av dessa myndigheter behöver känna ett särskilt ansvar för frågan och ha en
samordnande roll. Genom utredningens förslag förtydligas Boverkets samordnande roll och Boverkets
bemyndigande att meddela föreskrifter om material och produkter avsedda att användas i kontakt med
dricksvatten. Svenskt vatten stöder utredningens förslag.
I de föreskrifter om material i kontakt med dricksvatten som kommer att tas fram är det viktigt att
kommunens tillsynsansvar tydligt framgår. Eftersom det är föreskrifter som kommer att bygga på planoch bygglagen kommer det vara byggnadsnämnderna som blir lokal tillsynsmyndighet. Frågan om
material i kontakt med dricksvatten kommer att vara ny för byggnadsnämnder, det kommer därför
finnas behov av både utbildning och tillsynsvägledning.
12. Beredningskemikalier och filtermaterial
Artikel 12 Minimikrav för beredningskemikalier och filtermaterial som kommer i kontakt med dricksvatten

Eftersom artikel 12 3. Innehåller en hänvisning till ”användning av relevanta europeiska standarder för
beredningskemikalier och filtermaterial” är det viktigt att Livsmedelsverket samråder med SiS, när
föreskrifter om beredningskemikalier och filtermaterial tas fram och i vägledning om tolkning av
föreskrifterna. Detta framgår inte av utredningens förslag och bör förtydligas.
Livsmedelsverket positivlista över kemikalier som är tillåtna att användas vid beredningen av
dricksvatten bör finnas kvar.
13. Vattenläckage
Artikel 4.3 Nytt krav att bedöma och åtgärda vattenläckage

Kommunen anser att va-huvudmannens ansvar för att underhålla ledningsnäten framgår av 13 § 3. i
lagen om allmänna vattentjänster. Om anläggningen inte underhålls, kommer inte anläggningen kunna
fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet.
Om avsikten med den ändring av 13 § i lagen om allmänna vattentjänster som utredningen föreslår är
att den ska leda till en förändring, behöver troligen tydligare krav beträffande underhåll ställas på vahuvudmännen. Den bestämmelse om förnyelse och underhållsplan som 2013 års
dricksvattenutredningen föreslog 2016, då placerat i 50 a § skulle innebära ett en tydligare förpliktelse
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för va-huvudmannen och har möjlighet att vara mer verkningsfull än utredningens förslag.
”Huvudmannen ska se till att det finns en plan för förnyelse och underhåll av de anläggningar som
används för vattenförsörjning. Planen ska ingå i underlaget för kommunens föreskrifter om taxan
enligt 34 §.” Förslaget från 2013 års dricksvattenutredning kommer behöva kompletteras i enlighet
med den kritik mot förslaget som Lagrådet framförde. Lagrådet avstyrkte lagstiftning om regeringen
inte angav krav på vad en plan för förnyelse och underhåll skulle innehålla. Eftersom va-branschen
jobbat vidare med frågan om förnyelse- och underhållsplaner, bland annat genom publikationer P116
Förnyelseplanering för VA-ledningsnät och P113 Effektivt underhåll av VA-system, finns nu ett
underlag för att specificera i lagstiftning eller föreskrifter vad en plan för förnyelse och underhåll bör
innehålla. I P116 Del 1 redogörs för vad som behövs för att en plan för förvaltning av hela VAanläggningen ska betraktas som tillräckligt omfattande.
Det är ett bra förslag att frågan om en eventuell handlingsplan för att minska läckaget lyfts till den
politiska nivå och att det är regeringen som ska besluta om handlingsplanen. Däremot är det inte bra att
dela insamlingen av uppgifter om läckage och ta fram och utöva tillsyn av åtgärder enligt
handlingsplanen på två myndigheter. Den svenska lagstiftningen när det gäller dricksvatten är komplex
och svåröverskådlig. Att dela uppgifterna när det gäller kontroll av vattenläckaget på två centrala
myndigheter bidrar inte till att göra systemet enklare.
I dricksvattenföreskrifterna finns redan idag krav på underhåll av dricksvattennätet. Det är därför
lämpligt att frågan om läckage från dricksvattenledningar hanteras av Livsmedelsverket. Havs- och
vattenmyndigheten föreslås visserligen få vissa utökade uppgifter beträffande allmänna va-tjänster i
utredningen Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) men några beslut om att genomföra
förslagen är ännu inte fattade. Havs- och vattenmyndigheten föreslås få i uppgift att bli
tillsynsvägledande myndighet för länsstyrelsernas tillsyn enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster.
I andra delar av utredningen har en utgångspunkt varit att befintlig myndighetsstruktur och
ansvarsfördelning om möjligt ska behållas. Svenskt Vatten anser att det bör gälla även för frågan om
vattenläckage. Eftersom Livsmedelsverket redan idag har krav på underhåll av
distributionsanläggningen i dricksvattenföreskrifterna bör både den initiala insamlingen av uppgifter
och en eventuell handlingsplan hanteras av Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket har redan i dag ett uppdrag gällande samordning av dricksvatten-försörjningen, som
myndigheterna kommit fram till gemensamt genom den Nationella samordningsgruppen för
dricksvatten som Livsmedelsverket leder.
Att Havs- och vattenmyndigheten skulle svara för att ta fram förslag till en eventuell handlingsplan
och tillsynen över genomförande ligger inte i linje med myndighetens uppgifter i övrigt och inte heller
hur de nya uppgifterna enligt dricksvattendirektivet är fördelade. Havs- och vattenmyndigheten har
begränsade uppgifter när det gäller landbaserad verksamhet. Myndighetens verksamhet och kompetens
är främst koncentrerad till havsmiljön, sjöar och vattendrag. Med undantag för frågan om
handlingsplan för att minska läckage är den fördelning av myndighetsuppgifter som utredningen
föreslår tydlig, Havs- och vattenmyndigheten och SGU svarar för uppgifterna fram till punkten där
vattnet tas in för beredning, Livsmedelsverket svarar för uppgifterna från intag till förbindelsepunkten
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där Boverket och Folkhälsomyndigheten tar över. Om Havs- och vattenmyndigheten ska svara för
uppgifter som gäller distributionen av dricksvatten blir fördelningen av myndighetsuppgifterna mindre
tydlig.
15. Övervakning av dricksvatten
Artikel 13 Övervakning

Kommunen tycker att det är bra att verksamhetsutövarens faroanalys och övervakningsprogram även i
framtiden fastställs av kontrollmyndigheten. Det är viktigt att föreskrifterna utformas så att
kontrollmyndighetens fastställande inte blir ett hinder eller fördröjer genomförandet av åtgärder och
anpassning av övervakningen om förutsättningarna ändras. Även om faroanalys och
övervakningsprogram ska fastställas av kontrollmyndigheten har dricksvattenproducenten ansvaret för
verksamheten.
Det är viktigt att den övervakning av vattenkvaliteten i prioriterade fastigheter som är en del av den
riskbedömning enligt artikel 10 som Folkhälsomyndigheten ansvarar för, samordnas med övrig
dricksvattenkontroll på lokal nivå.
16. En förbättrad tillgång till dricksvatten
Artikel 16 Tillgång till dricksvatten

Kommunen delar utredningens uppfattning att artikel 16 inte medför något behov av ändrad
lagstiftning i Sverige och att varje kommun själv bör få avgöra eventuellt behov av att installera
utrustning på allmän plats för att främja användningen av dricksvatten.17 Nya krav om information
som ska lämnas till allmänheten
Artikel 17 Information till allmänheten
Artikel 17 och bilaga IV innehåller en del otydligheter. Det är en känslig avvägning mellan, den
information om riskbedömning av försörjningssystemet som bör vara tillgänglig för allmänheten och
de uppgifter som måste skyddas. Livsmedelsverket bör därför samråda med dricksvattenproducenterna
när föreskrifterna om information till allmänheten ska utarbetas. Föreskrifterna bör vara utformade så
att de inte innebär en markant ökad administrativ börda för vattenproducenterna att tillhandahålla
informationen till kunderna.
18 System för rapportering
Artikel 18 Information om övervakning av genomförandet

Verksamhetsutövaren ska inte behöva rapportera samma uppgifter till flera olika parter. Delar av den
rapportering som utredningen föreslår ska gå direkt till Livsdelsmedelsverket avser uppgifter som idag
ingår i det som rapporteras till de lokala kontrollmyndigheterna.
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Eftersom kontrollmyndigheterna även i fortsättningen kommer vilja ha in uppgifterna kommer
verksamhetsutövarna tvingas till en dubbelrapportering vilket bör undvikas. I utredningsdirektivet
anges att den administrativa bördan för de olika aktörerna inte ska öka mer än nödvändigt. Svenskt
Vatten anser inte att detta är uppfyllt om verksamhetsutövarna måste rapportera samma uppgifter till
både lokala och centrala myndigheter. Ett alternativ till dubbelrapportering eller att all rapportering
ska gå via den lokala kontrollmyndigheten, är att Livsmedelsverket bygger upp en rapporteringsportal
på motsvarande sätt som miljörapportsystemet enligt Miljöbalken, Svenska Miljörapporteringsportalen
(SMP). Verksamhetsutövaren rapporterar då in på ett ställe och lokala respektive centrala myndigheter
hämtar de uppgifter de behöver från samma rapportering.
19 Informationsutbyte och sekretess
Det framgår inte av utredningens förslag vem som ska göra bedömningen, av vilka av de uppgifter
som samlas in för riskbedömning och riskhantering som kan rapporteras vidare till EU. Det behöver
klargöras vem som ansvarar för vilka av dessa uppgifter som är känsliga och hur uppgifterna ska
skyddas.
22 Konsekvensutredning
Finansiering av statens kostnader

Det nya dricksvattendirektivet innebär att flera myndigheter får nya eller utökade ansvarsområden och
uppgifter och det kommer givetvis krävas resurser hos myndigheterna för att kunna arbeta med de nya
uppgifterna. Trots detta föreslår utredningen inga utökade medel till Boverket, Folkhälsomyndigheten,
Havs- och vattenmyndigheten och Livsmedelsverket utan förutsätter att uppgifterna ska lösas inom
nuvarande ram.
Dricksvattenmiljöavgift

Kommunen stöder att utredningen inte gick vidare med förslag att införa en så kallad
dricksvattenmiljöavgift. Utredningen anger att man valt att inte gå vidare med förslaget på en
dricksvattenmiljöavgift, bland annat för att finansieringsbehovet inte är tillräckligt stort för att
motivera att en helt ny avgift införs. Kommunen anser att ett starkare skäl än att finansieringsbehovet
inte motiverar införandet av en ny avgift är att en dricksvattenmiljöavgift skulle strida mot principen
att förorenaren ska betala. En dricksvattenmiljöavgift skulle innebära att dricksvattenkonsumenterna
skulle få betala för den övervakning som krävs på grund av utsläpp till sjöar och vattendrag,
användning av bekämpningsmedel och användningen av persistenta kemikalier som till exempel
PFAS.
Vattenläckage

En generell rapportering av läckage från dricksvattennät och eventuella åtgärder för att begränsa läget
på nationell nivå, är knappast verkningsfullt för en bättre hushållning av vattenresurser där det finns
störst behov av detta. Det finns stora skillnader i behovet vattenhushållning, dels mellan olika delar av
landet dels under olika tider på året. Svenskt Vatten ser frågan om att begränsa läckage lika mycket
som en driftsäkerhets- och hygienfråga som en hushållningsfråga. Hygienaspekterna gällande
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ledningsnät med högt läckage var också något som lyftes vid EU-parlamentets behandling av
dricksvattendirektivet.
Läckage från dricksvattennät kan även vara en miljöfråga eftersom utläckage av dricksvatten kan
belasta spillvattennäten och leda till att det blir svårare för reningsverken att minska
utsläppsmängderna. När en eventuell handlingsplan tas fram är det viktigt att hushållnings- och
hygienaspekter samordnas med miljöaspekterna på utläckage från dricksvattennät.
Den riskbaserade metoden för dricksvattensäkerhet som ska införas i svensk rätt består av tre
komponenter, tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten, försörjningssystemet och
fastighetsinstallationer.
Konsekvenserna för kommunerna

Kommunen håller med utredningen om att det kommer att vara mycket viktigt med tydlig vägledning
från centrala myndigheter. Flera centrala myndigheter är inblandade och för kommunernas del
kommer det ofta att innebära att flera olika nämnder får ansvar för olika delar. En tydlig vägledning är
viktig både för att få en likvärdig bedömning i landet och för att tydliggöra vem som ansvarar för vad.
Bilaga 3
Artikel 25 Övergångsperiod 1.

I Sverige har vi inte något gränsvärde för PFAS utan “åtgärdsgräns”. Termen parametervärde behöver
definieras, är det ett gränsvärde som ska ersätta åtgärdsgränsen för till exempel PFAS?
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§4
Dnr MH-2021-4984
Svar på kommunstyrelsens remiss över utredning - En säker tillgång till
dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81), KS 2021-01165
Beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2022-01-10 och överlämnar den som sitt svar till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har sänt en internremiss till Byggnadsnämnden, nämnden för
Teknik och nämnden för Miljö & Hälsoskydd med begäran om yttrande senast
den 27 januari 2022.
Den ursprungliga remissen är skickad från Näringsdepartementet den 25 november
2021 till 153 remissinstanser, däribland 22 kommuner. Remissvaren ska ha kommit
till Näringsdepartementet senast den 7 mars 2022.
Tiden för att gå igenom det relativt omfattande materialet och att svara på remissen
har varit kort. Med hänsyn till detta har förvaltningen gått igenom
utredningsmaterialet översiktligt. Miljö & Hälsoskydd har fokuserat på de delar som
rör miljötillsyn och livsmedelstillsyn. Varje avsnitt där förvaltningen haft en
synpunkt är rubriksatt på samma sätt som det är rubriksatt i utredningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-10
Remiss från kommunstyrelsen, 2021-11-30 KS 2021-01165
Remiss från Regeringskansliet, 2021-11-25 N2021/02620, En säker tillgång till
dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Söderberg (M) yrkar på en redaktionell ändring av datumet i beslutsmeningen.
Tjänsteskrivelsen som nämnden ställer sig bakom är daterad 2022-01-10.
Beslutsgång
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
förvaltningens förslag med redaktionell ändring.
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd
bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Justerare

Expedierat/bestyrkt

Bygg- och miljöförvaltningen
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
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Datum
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TJÄNSTESKRIVELSE

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Diarienummer

MH-2021-4984-2
Ärendekod

1.1.7.1

Svar på kommunstyrelsens remiss över utredning – En säker tillgång till
dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)
Förslag till beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2022-01-07 och överlämnar den som sitt svar till Kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sänt en internremiss till Byggnadsnämnden, Nämnden för Teknik och
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd med begäran om yttrande senast 2022-01-27.
Den ursprungliga remissen är skickad från Näringsdepartementet 25 november 2021 till 153
remissinstanser, däribland 22 kommuner. Remissvaren ska ha kommit till Näringsdepartementet
senast 7 mars 2022.
Tiden tillgänglig för att gå igenom det relativt omfattande materialet och att svara på remissen har
varit kort. Med hänsyn till detta har förvaltningen gått igenom utredningsmaterialet översiktligt. Vi
har fokuserat på de delar som rör miljötillsyn och livsmedelstillsyn. Varje avsnitt där vi haft en
synpunkt har vi rubriksatt på samma sätt som det är rubriksatt i utredningen.
Sammanfattning av utredningen
2020 års dricksvattendirektiv är en revidering av 1998 års dricksvattendirektiv. Direktivet ska vara
genomfört i medlemsstaterna senast den 12 januari 2023. Samtidigt upphör 1998 års dricksvattendirektiv att gälla.
Precis som i det tidigare dricksvattendirektivet fastställs i 2020 års dricksvattendirektiv minimikrav
för dricksvatten och åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att säkerställa att kraven följs.
2020 års dricksvattendirektiv skiljer sig emellertid från det nuvarande dricksvattendirektivet i flera
avseenden. En grundläggande skillnad är att det nya dricksvattendirektivet ställer krav på att det ska
införas en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i
dricksvattenproduktionskedjan. Vidare införs bestämmelser som syftar till att komma till rätta med
vattenläckage. Direktivet innehåller även bestämmelser om material i kontakt med dricksvatten.
Dessutom ställer 2020 års dricksvattendirektiv krav på medlemsstaterna att förbättra tillgången till
dricksvatten och att främja användningen av dricksvatten ur kran. Direktivet ställer också krav på
medlemsstaterna att rapportera till EU beträffande olika frågor av betydelse för tillämpningen.

Bygg- och miljöförvaltningen
Paula Morelli
paula.morelli@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

Den riskbaserade metoden för dricksvattensäkerhet som ska införas i svensk rätt består av tre
komponenter, tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten, försörjningssystemet och
fastighetsinstallationer.

Ansvarsfördelning enligt 2020 års dricksvattenutredning, sid 27

Miljö- & Hälsoskydds kommentar: Ansvarsfördelning enligt 2020 års dricksvattenutredning (se
tabellen ovan) behöver förtydligas i de förordningar och vägledningar som ska tas fram. Det är
väldigt många myndigheter inblandade och, precis som nämns i utredningen, finns det stor risk att
det blir svårt att få en likartad tillsyn över landet. Även på kommunnivå kommer flera olika
förvaltningar vara inblandade. Det ställer krav både på tydlig vägledning men också samarbete
mellan olika förvaltningar. En vattengrupp i kommunen skulle kanske behövas för det här syftet
samt för att tydliggöra myndigheternas anknytning till varandra i vattenarbetet.
Kapitel 10 Riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet
En av de mer betydande förändringarna som det nya dricksvattendirektivet medför är en övergång
till en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet. Den riskbaserade metoden omfattar hela kedjan
från tillrinningsområde för uttagspunkten, uttag, beredning, lagring och distribution av vatten till
den punkt där värdena ska iakttas, vanligtvis vid tappkranen.
Enligt artikel 8 i 2020 års dricksvattendirektiv ska medlemsstaterna säkerställa att det utförs en
riskbedömning och riskhantering avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten.
Syftet med riskbedömningen och riskhanteringen bör vara att minska den beredning som krävs för
produktionen av dricksvatten, till exempel genom en begränsning av de faktorer som förorenar eller
riskerar att förorena de vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten.
Delar av dricksvattenförsörjningen är nära förbunden med vattenförvaltningen i övrigt. Det är
viktigt att det råvatten som används till dricksvatten är av god kvalitet och det bygger i sin tur på att
det finns relevanta och effektiva åtgärder för att skydda de vattentäkter som används för uttag av
dricksvatten. En bra kvalitet på råvattnet underlättar själva beredningen i vattenverket och
minimerar risken för att dricksvatten som inte är rent och hälsosamt når konsumenterna. Ett sådant

synsätt har även fått genomslag i 2020 års dricksvattendirektiv, där en rad olika hänvisningar görs
till EU:s ramdirektiv för vatten.
Utredningens förslag: Nya bestämmelser ska införas i miljöbalken och
vattenförvaltningsförordningen för att genomföra direktivets krav om riskbedömning och
riskhantering avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten i svensk rätt. Det ska
av dessa bestämmelser framgå att det är vattenmyndigheterna som ska utföra riskbedömningen och
besluta om riskhanteringsåtgärder. Havs- och vattenmyndigheten och SGU får inom sina respektive
ansvarsområden meddela föreskrifter om riskbedömningen och riskhanteringen. Havs- och
vattenmyndighetens samlande ansvar för vattenförvaltningen inbegriper även de uppgifter som
följer av 2020 års dricksvattendirektiv.
Begreppet tillrinningsområde ska förstås som hela det område varifrån nederbörd eller annat vatten
kan strömma mot eller avrinna till uttagspunkten för dricksvatten. Det är vattenmyndigheterna som
ska bestämma tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten inom respektive
vattendistrikt.
Miljö- & Hälsoskydds kommentar: Miljö & Hälsoskydd håller med utredningen om att ansvaret
för riskbedömning av avrinningsområden måste ligga på vattenmyndigheterna och följa vattnets väg
och inte vara styrda av administrativa gränser som kommun- och länsgränser.
Kapitel 12 Beredningskemikalier och filtermaterial i kontakt med dricksvatten
Utredningens förslag: Regleringen av beredningskemikalier och filtermaterial bör även framöver
hanteras inom livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverket har befogenhet att meddela de
föreskrifter som behövs för att genomföra artikel 12 i svensk rätt. I det ansvaret ligger även att
Livsmedelsverket bör lämna stöd och rådgivning kring beredningskemikalier och filtermaterial samt
hur föreskrifterna ska tolkas. Det kommer ingå i den offentliga livsmedelskontrollen att se till att
verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller dricksvatten uppfyller kraven på
beredningskemikalier och filtermaterial.
Miljö- & Hälsoskydds kommentar: Vid tillämpning av direktivet förväntas kanske att
Livsmedelsverket ska ta hänsyn till prognoser om eventuella brister av fällningskemikalier när
Livsmedelsverket lämnar föreskrifter om bland annat beredningskemikalier och filtermaterial. Ska
de förväntade brister på fällningskemikalier påverka på något sätt de nya föreskrifterna? Att ha en
mer bred lista med flera alternativ av godkända fällningskemikalier i de nya slv föreskrifterna som
ska börja gälla 2023 kan underlätta för verksamhetsutövare att välja någon ny produkt vid brister på
gamla kända produkter.
Vattenläckage SOU 2021:81, sid 312
13.4.4 Tillsyn
Utredningen har föreslagit en ny bestämmelse i vattentjänstlagen om vilket ansvar huvudmannen
har för underhåll. Kommunen kommer fortfarande ha det övergripande ansvaret för att se till att en
allmän va-anläggning fyller sin uppgift, så länge behovet finns kvar. I detta ligger att kommunen
även fortsättningsvis kommer ha det övergripande ansvaret för att tillse att underhåll verkligen
kommer till stånd. Länsstyrelserna kommer också fortsättningsvis utöva tillsyn över kommunerna i
detta avseende.
Miljö- & Hälsoskydds kommentar: Kontrollområdet när det gäller vattenläckage är stort där hela
ledningsnät ingår. Ansvarsfördelning inom kommunen är ej tydlig. Vem som kontrollerar
ledningsnätet?
Kapitel 15 Övervakning av dricksvatten och bristande iakttagande av parametervärden
15.1.2 Bevakningslista
Bevakningslistan ska bestå av ämnen eller föreningar som oroar allmänheten eller forskarsamhället
i hälsohänseende, så som läkemedel, hormonstörande föreningar och mikroplaster.
Bevakningslistan ska ange ett riktvärde för varje ämne eller förening och om så är nödvändigt en

möjlig analysmetod som inte medför orimliga kostnader. Beta-östradiol och nonylfenol ska föras
upp på den första bevakningslistan på grund av sina hormonstörande egenskaper och den risk som
de utgör för människors hälsa. Den första bevakningslistan ska upprättas senast den 12 januari 2022
och sedan löpande uppdateras. Kommissionen ska sedan senast den 12 januari 2024 anta delegerade
akter med en mätmetod för mikroplaster, så dessa ska också ska kunna föras upp på
bevakningslistan. Kommissionen ska senast den 12 januari 2024 fastställa tekniska riktlinjer för
analysmetoder för övervakning av per- och polyfluoralkylerade ämnen under parametern ”PFAS
totalt” och ”Summan av PFAS”, inbegripet detektionsgränser, parametervärden och
provtagningsfrekvens
Miljö- & hälsoskydds kommentar: Enligt Livsmedelsverket arbetar myndigheten intensivt med att
ta fram nya föreskrifter och målsättningen är att dessa ska kunna skickas ut på remiss före
sommaren 2022 för att hinna antas och börja gälla till januari 2023.
Hur ska ändringarna gällande bland annat “PFAS totalt” och ”Summan av PFAS”, samt Bisfenol A
tolkas eller tillämpas i de nya slv föreskrifterna (som ska börja gälla 2023) innan att kommissionen
fastställer de nya parametervärden för bland annat de ovannämnda kemikalierna (pfaa och bisfenol
A) senast 2024?
Kapitel 22 Konsekvensutredning
2020 års dricksvattendirektiv måste till följd av Sveriges medlemskap i EU genomföras i svensk
rätt, oavsett kostnad.
Tillgången till friskt och säkert dricksvatten är ett grundläggande behov för människors hälsa och
överlevnad. Tillgången till dricksvatten är därför helt avgörande för samhällets funktion. Att
direktivet ska fungera i förhållande till klimatförändringarna och nya okända föroreningar nämns
särskilt. Andra bestämmelser i direktivet, ägnade att bidra till miljö- och hälsomässig nytta är till
exempel den riskbaserade metoden och den bevakningslista för ämnen eller föreningar som oroar
allmänheten eller forskarsamhället i hälsohänseende, som kommissionen ska ta fram. Genom detta
så kommer det att finnas förutsättningar för att på ett tidigare stadium än idag uppmärksamma
föroreningar i vattnet, och därigenom initiera att åtgärder vidtas. På så sätt kan risken för att en
vattentäkt blir obrukbar för uttag av dricksvatten reduceras, vilket i sin tur innebär en
samhällsekonomisk nytta.
Kostnaden för att genomföra en riskbaserad metod i enlighet med direktivet, särskilt när det gäller
tillrinningsområdena, är enligt utredningens förslag relativt hög. Utredningen har så som det anges i
kapitel 10 bedömt att det inte finns något annat rimligt sätt att införa direktivets bestämmelser. Den
nytta som ett riskbaserat synsätt ger upphov till, tillsammans med vattenförvaltningen i övrigt, får i
förlängningen anses vara samhällsekonomiskt motiverat. Detsamma gäller för ökade kostnader för
övervakning av dricksvattnet.
Bestämmelserna om vattenläckage syftar framförallt till att skapa incitament för att åtgärda ett
alltför stort vattenläckage. Det är oftast inte ekonomiskt försvarbart att hindra varje droppe som
läcker ut. Däremot menar utredningen att det finns stora förtjänster i att kunskapen om aktuellt
vattenläckage ökar. På så sätt kan åtgärder sättas in på rätt ställe med både bättre hushållning med
resursen vatten och de insatser som görs i beredningen.
22.2.2 Den riskbaserade metoden
Artikel 25 Övergångsperiod 1. Medlemsstaterna ska senast den 12 januari 2026 vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att dricksvatten är förenligt med de parametervärden som anges i del B i
bilaga I för bisfenol A, klorat, klorit, halogenerade ättiksyror, mikrocystin-LR, PFAS totalt,
summan av PFAS samt uran.
Miljö- & Hälsoskydds kommentar: I Sverige har vi inte något gränsvärde för PFAS utan
“åtgärdsgräns”. Termen parametervärde behöver definieras, är det ett gränsvärde som ska ersätta
åtgärdsgränsen för till exempel PFAS?

22.4 Konsekvenser för kommunerna
Förslagen i betänkandet innebär vissa förändringar i tillsyn och kontroll som genomförs av miljöoch hälsoskyddsnämnderna. Utredningen bedömer att förändringarna inte kommer att leda till
utökade kostnader för kommunerna i någon större utsträckning. Dricksvattenkontrollen är helt
avgiftsfinansierad. För kommunernas vidkommande innebär genomförandet av 2020 års
dricksvattendirektiv enligt utredningens bedömning att det kommer att krävas en tydlig vägledning
från de centrala myndigheterna. Utredningen bedömer att en sådan vägledning kommer att vara
avgörande för att genomförandet av direktivet ska göras på ett enkelt och likvärdigt sätt i hela
landet. Utbildningsinsatser kommer också krävas, men direktivet innebär inte en sådan stor
förändring att det inte kan rymmas inom ordinarie fortbildning.
Miljö- & Hälsoskydds kommentar: Miljö- & Hälsoskydd håller med utredningen om att det
kommer att vara mycket viktigt med tydlig vägledning från centrala myndigheter. Flera centrala
myndigheter är inblandade och för kommunernas del kommer det ofta att innebära att flera olika
nämnder får ansvar för olika delar. En tydlig vägledning är viktig både för att få en likvärdig
bedömning i landet och för att tydliggöra vem som ansvarar för vad.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-10
Remiss från Regeringskansliet
Paula Morelli
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden

Mohammad Al-Sharawi
Livsmedelsinspektör
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§2
Dnr 2021-01132
Begäran om yttrande - En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet,
SOU 2021:81, KS 2021-01165
Beslut
Nämnden antar yttrandet daterat 2022-01-04 och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Teknik har mottagit en remiss från kommunledningskontoret om att svara på statens
offentliga utredning (SOU 2021:81) En säker tillgång till dricksvatten av god
kvalitet.
EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Det
nya dricksvattendirektivet 2020/2184 täcker ett betydligt större område än det
tidigare 98/83/EG. Det nya direktivet innebär att ett riskbaserat arbetssätt från
vattentäkt till konsument införs med riskbedömningar i hela dricksvattenkedjan.
Direktivet ställer krav på åtgärder för att förbättra tillgången till dricksvatten för
utsatta och marginaliserade grupper som idag saknar tillgång till dricksvatten av god
kvalitet. Det nya direktivet ger en grund för ett gemensamt system inom Europa, för
granskning och godkännande av material avsedda att användas i kontakt med
dricksvatten. Gränsvärdeslistorna har justerats och kompletterats och bland nyheterna
finns gränsvärden och krav på att bland annat PFAS och bisfenol A kontrolleras.
Krav på att medlemsstaterna ska rapportera läckage från dricksvattennäten och ökade
krav på information till allmänheten är andra nyheter i direktivet.
Sverige har två år på sig att föra in direktivet i svensk lagstiftning. Regeringen
tillsatte 2020 års dricksvattenutredning för att utreda och föreslå hur 2020 års
dricksvattendirektiv EU 2020/2184 ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har
lämnat förslag till författningsändringar och vilka myndigheter som ska ansvara för
de nya frågor som behandlas i direktivet samt vilka befogenheter de föreslagna
myndigheterna ska ha.
Senast den 27 januari 2022 ska remissvaret vara kommunstyrelsens diarium tillhanda
och senast den 7 mars 2022 ska remissvaren om införandet av det nya
dricksvattendirektivet vara inlämnade till näringsdepartementet. Direktivet ska vara
infört i januari 2023.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-04
Yttrande Teknik, En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, SOU 2021:81,
2022-01-04
Rapport - En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
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Förslag till beslut på sammanträdet
Britt Tönnberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
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Yttrande över myndighetens remiss: En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
(SOU 2021:81) Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-01165
Sammanfattande inställning
Nämnden för Teknik anser att de förslag och rekommendationer som utredningen lämnar i huvudsak är
bra och relevanta. Nämnden för Teknik instämmer därför i utredningens förslag, med några få
undantag. Under den begränsade tid som utredningen kunnat arbeta har man lyckats ta fram en utförlig
och relevant beskrivning av svensk dricksvattenförsörjning och i det flesta fall göra väl avvägda
förslag till hur det nya dricksvattendirektivet EU 2020/2184 ska implementeras i Sverige.
Sammanfattningsvis gör Nämnden för Teknik följande ställningstaganden:












Den föreslagna ändringen av vattenförvaltningsförordningen bör kompletteras så att det
framgår att Havs- och vattenmyndighetens och SGU:s föreskrifter även ska ta upp hur samråd
ska ske med vattenproducenterna och hur vattenproducenterna ska informeras om
riskbedömning och riskhantering enligt artikel 8.
Nämnden för Teknik delar utredningens uppfattning att råvattenkontroll sker i den punkt där
vatten tas in för beredningen och att omfattningen av råvattenkontrollen inte ska vara mer
omfattande än vad som krävs för att syftet med kontrollen ska uppnås.
Det föreslagna utredningsuppdraget om insamling och lagring av råvattendata bör utvidgas till
att även omfatta hur data från miljöövervakningen ska göras tillgängliga för
vattenproducenterna. För att möjliggöra detta bör även Havs- och vattenmyndigheten medverka
i den utredningen.
Nämnden för Teknik stöder utredningens förslag att Boverkets samordnande roll när det gäller
material i kontakt med dricksvatten ska förtydligas.
Den bestämmelse om förnyelse och underhållsplan som 2013 års
dricksvattenutredning föreslog 2016, skulle enligt Nämnden för Teknik innebära en tydligare
förpliktelse för va-huvudmannen, när det nu finns tydliga krav på vad en plan ska innehålla i
Svenskt Vattens publikation P116.
Nämnden för Teknik anser att både den initiala insamlingen av uppgifter och en eventuell
handlingsplan för minska läckage bör hanteras av Livsmedelsverket.
Verksamhetsutövare ska inte behöva rapportera samma uppgifter till flera parter.
Det behöver klargöras vem som ansvarar för bedömningen av vilka, av de uppgifter som ska
samlas in och rapporteras till EU enligt artikel 8.2.a, som är känsliga och hur uppgifterna ska
skyddas.
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Nämndens ställningstagande i detalj
I detta yttrande till kommunstyrelsen har sammanfattningar av utredningens förslag inkluderats för att
underlätta fortsatt hantering.
Nämnden för Teknik anser att de förslag och rekommendationer som utredningen lämnar i huvudsak är
bra och relevanta. Nämnden för Teknik instämmer därför i utredningens förslag, med några få
undantag. Under den begränsade tid som utredningen kunnat arbeta har man lyckats ta fram en utförlig
och relevant beskrivning av svensk dricksvattenförsörjning och i det flesta fall göra väl avvägda
förslag till hur det nya dricksvattendirektivet EU 2020/2184 ska implementeras i Sverige.
I några fall har Nämnden för Teknik en annan uppfattning än utredaren hur implementeringen ska
genomföras. Nedan redovisas utredningens förslag och Nämnden för Teknik synpunkter på respektive
förslag. Numreringen hänvisar till utredningens kapitelindelning.
9. Parametervärden och punkten där dessa ska iakttas
Artikel 4-6
Utredningens förslag: Livsmedelsverket ska utifrån befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen
(2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) besluta om vilka parametervärden som ska
fastställas för del A, B och C i bilaga I. Folkhälsomyndigheten ska besluta om vilka parametevärden
som ska gälla för del D i bilaga I. Ett nytt bemyndigande om detta ska införas i förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det kan göras med stöd av utredningens
föreslagna bestämmelse i 9 kap. 5 a § miljöbalken. Vidare uppfyller svensk rätt redan bestämmelsen
om var parametervärdena ska iakttas.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Livsmedelsverket bör fastställa gränsvärden som
kan ge bedömningen otjänligt med parametervärdena i del A och B i bilaga 1 som underlag. När det
gäller parametervärdena som anges i bilaga C är det mindre tydligt att ett överskridande innebär en
potentiell fara för människors hälsa och detta måste beaktas när Livsmedelsverket utarbetar nya
dricksvattenföreskrifter. Den övergångsperiod, för vissa nya parametrar i bilaga 1 del B, som anges i
artikel 25 ska beaktas i de nya dricksvattenföreskrifterna.
Det är lämpligt att Folkhälsomyndigheten, som föreslås få ansvar för riskbedömning av
fastighetsinstallationer enligt artikel 10, även fastställer parametervärden för del D i bilaga 1.
Nämnden för Teknik anser att det måste vara tydligt i myndighetsföreskrifterna att kvalitetsavvikelser i
enstaka fastigheter på grund av fastighetsinstallationen inte ska medföra att det kan ställas krav på
dricksvattenproducenten att ändra kvaliteten på det dricksvatten som levereras.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (13)

10. Riskbaserad metod för vattensäkerhet
10.2 Artikel 8 Tillrinningsområden avseende uttagspunkter för dricksvatten
Utredningens förslag: Nya bestämmelser ska införas i miljöbalken och
vattenförvaltningsförordningen för att genomföra direktivets krav om riskbedömning och riskhantering
avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten i svensk rätt. Det ska av dessa
bestämmelser framgå att det är vattenmyndigheterna som ska utföra riskbedömningen och besluta om
riskhanteringsåtgärder. Havs- och vattenmyndigheten och SGU får inom sina respektive
ansvarsområden meddela föreskrifter om riskbedömningen. Havs- och vattenmyndighetens samlade
ansvar för vattenförvaltningen inbegriper även de uppgifter som följer av 2020 års
dricksvattendirektiv. Begreppet tillrinningsområde ska förstås som hela det område varifrån nederbörd
eller annat vatten kan strömma mot eller avrinna till uttagspunkten för dricksvatten. Det är
vattenmyndigheterna som ska bestämma tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten inom
respektive vattendistrikt. Eventuella gränsöverskridande tillrinningsområden får hanteras inom de
kanaler som redan finns.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Nämnden för Teknik delar uppfattningen, att det är
nödvändigt att riskbedömningar och riskhantering avseende tillrinningsområden för uttagspunkter,
samordnas med vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för vatten.
För att säkerställa att vattenmyndigheterna informerar och för en dialog med vattenproducenterna, om
resultaten av riskbedömningarna och riskhanteringsåtgärderna enligt artikel 8 på ett fullgott och
enhetligt sätt, bör en ändring i vattenförvaltnings-förordningen 7 a kap 7 § kompletteras enligt följande
(understruken del):
Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina ansvarsområden
meddela närmare föreskrifter om hur och när de uppgifter som avses i 1 § ska utföras och redovisas, de
riskhanteringsåtgärder som anges i 4 och 5 §§ samt hur vattenmyndigheterna ska samråda med och
informera vattenproducenterna enligt 3§.
10.3 Artikel 8 Råvattenkontrollen
Utredningens förslag: Den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten har fortsatt ett ansvar att
kontrollera det råvatten som tas in i vattenverket för att beredas till dricksvatten. Livsmedelsverket bör
utifrån befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen förtydliga
verksamhetsutövarens skyldigheter gällande denna kontroll i dricksvattenföreskrifterna.
Livsmedelsverket och SGU bör få ett uppdrag att närmare undersöka hur råvattendata kan samlas in
och hanteras samt hur vattenmyndigheterna kan få tillgång till de uppgifter som behövs i arbetet med
vattenförvaltningen, beträffande riskbedömningen avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för
dricksvatten.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Förslaget att dricksvattensproducenternas
skyldighet att utföra råvattenkontroll förtydligas i dricksvattenföreskrifterna är bra. I utredningen anges
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att den råvattenkontroll som ska utföras av dricksvattenproducenterna inte bör bli mer omfattande än
vad som krävs för att uppnå syftet att ha en väl dimensionerad beredningsprocess och producera ett
säkert dricksvatten. Det framgår tydligt i utredningen att råvattenkontroll sker i den punkt där vattnet
tas in för beredning. Svenskt vatten håller med om detta. Den övervakning som sker uppströms den
punkt där råvattnet tas in är miljöövervakning och inte primärt vattenproducentens ansvar.
Vattenproducenternas råvattenkontroll ska inte användas för att rätta till brister i den skattefinansierade
miljöövervakningen.
Nämnden för Teknik delar således uppfattningen att råvattenkontroll ska ske i den punkt där vatten tas
in för beredningen och att omfattningen på råvattenkontrollen inte ska vara mer omfattande än vad
som krävs för att syftet med kontrollen ska uppnås. Detta måste beaktas när Livsmedelsverket tar fram
föreskrifter om råvattenkontroll. Det är också viktigt att föreskrifterna om råvattenkontroll är
tillräckligt tydliga och utförliga för att säkerställa en enhetlig tillämpning i landet.
Dubbelarbete bör undvikas och resultaten av vattenproducenternas råvattenkontroll kan vara ett
värdefullt komplement till den statligt finansierade miljöövervakningen. Därför bör resultaten av
råvattenkontrollen vara tillgängliga även för andra ändamål, under förutsättning att känsliga uppgifter
som till exempel uttagspunkters geografiska lägen skyddas. På motsvarande sätt bör relevanta
uppgifter från miljöövervakningen vara lätt tillgängliga för vattenproducenterna. Vattenproducenter
har behov av att ha tillgång till denna information löpande och inte enbart i samband med att
riskbedömningen och riskhanteringen enligt artikel 8 redovisas. Det föreslagna utredningsuppdraget
om insamling och lagring av råvattendata bör utvidgas, till att även omfatta hur data från
miljöövervakningen ska göras tillgängliga för vattenproducenterna. För att möjliggöra detta bör även
Havs- och vattenmyndigheten medverka i utredningen.
10.4 Artikel 9 Försörjningssystemet
Utredningens förslag: Det är den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller
tillhandahåller det från en distributionsanläggning som ska utföra riskbedömningen avseende
försörjningssystemet. Verksamhetsutövaren ska beakta riskbedömningen avseende tillrinningsområdet
i detta arbete. Det ska därför införas en bestämmelse med innebörden att vattenmyndigheten ska
informera verksamhetsutövaren om myndighetens riskbedömning avseende tillrinningsområdet. Det är
upp till Livsmedelsverket att utifrån befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen och
livsmedelsförordningen meddela de föreskrifter som i övrigt behövs för att genomföra artikel 9 i
svensk rätt.
Mindre verksamhetsutövare ska under de förutsättningar som anges i artikel 9 undantas från kravet på
att utföra en riskbedömning avseende försörjningssystemet. Det får anses vara upp till
Livsmedelsverket att göra en sådan beräkning och bedömning.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: I utredningsdirektiven anges att den administrativa
bördan för de olika aktörerna inte ska öka mer än nödvändigt och att vattenleverantörerna ska ges den
flexibilitet som är möjlig enligt direktivet. Svenskt Vatten stöder utredningens förslag att
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vattenleverantörer som tillhandhåller mindre än 100 m3/d eller försörjer färre än 500 personer bör
undantas från kravet på att genomföra en försörjningsriskbedömning.
När Livsmedelsverket tar fram föreskrifter för hur artikel 9, riskbedömning och riskhantering avseende
försörjningsystemet, ska implementeras i Sverige är det viktigt att dessa föreskrifter bygger på tidigare
svenska krav på användning av riskbaserade metoder som HACCP1 och MBA2.
10.5 Artikel 10 Fastighetsinstallationer
Utredningens förslag: Bestämmelser om riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer ska föras
in i miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Av dessa ska det framgå
att det är Folkhälsomyndigheten som ska utföra riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer.
Samråd ska i vart fall ske med Boverket, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen,
Försvarsinspektören för hälsa och miljö och länsstyrelsen. Riskbedömningen ska vara av övergripande
karaktär och får inte avse enskild egendom. Riskbedömningen innefattar viss övervakning av
legionella och bly. En sådan övervakning får inriktas på prioriterade fastigheter. Det är
Folkhälsomyndigheten som bestämmer vad som är en prioriterad fastighet. Om Folkhälsomyndigheten
begär det, ska kommunerna och länsstyrelserna lämna de uppgifter som myndigheten behöver för att
utföra riskbedömningen. Detsamma gäller för den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som
kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa.
På grundval av riskbedömningen kan åtgärder behöva vidtas. Sådana kan till exempel handla om att
meddela nya föreskrifter med stöd av befintliga bemyndiganden, utfärda ny vägledning eller lyfta
frågan till lagstiftaren om det behövs ett ändrat regelverk. Det kan också handla om att initiera utökad
tillsyn eller på något annat sätt vidta åtgärder för att uppfylla kraven i direktivet. Det är upp till varje
berörd myndighet, länsstyrelse eller kommun att med tillgängliga styrmedel vidta de åtgärder som
riskbedömningen eventuellt visar behövs.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Det är mycket bra att utredningen för ett
resonemang om kriterier, om vad som kan göra att en fastighet ska prioriteras när det gäller
övervakning av fastighetsinstallationen och inte bara som i direktivet lista exempel på vad som kan
vara prioriterade fastigheter. Urvalet av vad som ska vara prioriterade fastigheter kommer att ge stor
påverkan på vilka resurser som kommer att krävas för övervakning. Därför bör den föreslagna
ändringen av 38 c § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, justeras så att det
tydligt framgår att samrådet även ska avse vad som ska anses vara prioriterade fastigheter. Listan över
de man ska ha samråd med bör kompletteras med SKR.

1

HACCP betyder Hazard Analysis and Critical Control Points (Faroanalys och kritiska styrpunkter). Det är en modell där du som
verksamhet identifierar riskerna samt hittar, styr och kontrollerar de punkter i processen som är särskilt kritiska.
2
MBA står för Mikrobilogisk BarriärAnalys och är ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar
är tillräcklig.
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11. Material i kontakt med dricksvatten
Artikel 11 Minimikrav för hygien avseende material som kommer i kontakt med dricksvatten
Utredningens förslag: Reglering om material och produkter i kontakt med dricksvatten omfattas av
plan- och bygglagens tillämpningsområde. De nya bestämmelser som föranleds av artikel 11 i 2020 års
dricksvattendirektiv ska därför huvudsakligen samlas i plan- och bygglagstiftningen.
En ny bestämmelse ska införas i 3 kap 9§ plan- och byggförordningen som tydliggör vilka krav som
ska vara uppfyllda när det gäller material som kommer i kontakt med dricksvatten och som används i
installationer för uttag, beredning, lagring eller distribution av dricksvatten vid uppförande, ändring
eller underhåll av ett byggnadsverk.
Boverket ska också vara ansvarig för samordning av frågor om material och produkter som kommer i
kontakt med dricksvatten. Boverket är redan idag ansvarig myndighet för att lämna stöd och
vägledning kring material och produkter i kontakt med dricksvatten. Myndigheten ska fortsätta att ha
ett sådant ansvar. Den närmare regleringen kring testning och godkännande av slutmaterial kommer
senare att slås fast i kommissionens genomförandeakt. Först när denna finns på plats kan nya
bestämmelser tas fram om testning och godkännande av slutmaterial och förbud mot att släppa ut
produkter på marknaden som innehåller slutmaterial som inte är godkända Sådana bestämmelser bör
placeras i plan och byggförordningen. För att regeringen ska kunna besluta om sådana nya
bestämmelser ska det i plan och bygglagen regleras att regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om sådana material och produkter avsedda att komma i kontakt
med dricksvatten som avses i artikel 11 i 2020 års dricksvattendirektiv. Boverket ska vidare
bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt
med dricksvatten.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Det är efterlängtat av både
dricksvattenproducenterna och deras leverantörer att regelverket beträffande material i kontakt med
dricksvatten förtydligas. Frågan om vilka material som är lämpliga i kontakt med dricksvatten är
mycket komplex och kräver medverkan från flera olika myndigheter med olika kompetens och en av
dessa myndigheter behöver känna ett särskilt ansvar för frågan och ha en samordnande roll. Genom
utredningens förslag förtydligas Boverkets samordnande roll och Boverkets bemyndigande att meddela
föreskrifter om material och produkter avsedda att användas i kontakt med dricksvatten. Svenskt vatten
stöder utredningens förslag.
I de föreskrifter om material i kontakt med dricksvatten som kommer att tas fram är det viktigt att
kommunens tillsynsansvar tydligt framgår. Eftersom det är föreskrifter som kommer att bygga på planoch bygglagen kommer det vara byggnadsnämnderna som blir lokal tillsynsmyndighet. Frågan om
material i kontakt med dricksvatten kommer att vara ny för byggnadsnämnder, det kommer därför
finnas behov av både utbildning och tillsynsvägledning.
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12. Beredningskemikalier och filtermaterial
Artikel 12 Minimikrav för beredningskemikalier och filtermaterial som kommer i kontakt med
dricksvatten
Utredningens förslag: Regleringen av beredningskemikalier och filtermaterial bör även framöver
hanteras inom livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverket har befogenhet att meddela de föreskrifter
som behövs för att genomföra artikel 12 i svensk rätt. Livsmedelsverket bör lämna stöd och rådgivning
kring beredningskemikalier och filtermaterial samt hur föreskrifterna ska tolkas.
Det kommer ingå i den offentliga livsmedelskontrollen att se till att verksamhetsutövare som
producerar och tillhandahåller dricksvatten uppfyller kraven på beredningskemikalier och
filtermaterial.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Eftersom artikel 12 3. Innehåller en hänvisning till
”användning av relevanta europeiska standarder för beredningskemikalier och filtermaterial” är det
viktigt att Livsmedelsverket samråder med SiS, när föreskrifter om beredningskemikalier och
filtermaterial tas fram och i vägledning om tolkning av föreskrifterna. Detta framgår inte av
utredningens förslag och bör förtydligas.
Livsmedelsverket positivlista över kemikalier som är tillåtna att användas vid beredningen av
dricksvatten bör finnas kvar.

13. Vattenläckage
Artikel 4.3 Nytt krav att bedöma och åtgärda vattenläckage
Utredningens förslag: En ändring ska göras i 13 § vattentjänstlagen som tydliggör att en huvudman är
skyldig att underhålla en allmän va-anläggning och se till att den på ett tillfredställande sätt fyller sitt
ändamål.
Livsmedelsverket ska av regeringen ges i uppdrag att göra en bedömning av vattenläckagenivåerna
och av potentialen för minskat vattenläckage i Sverige. Livsmedelsverket ska vid genomförandet av
uppdraget samråda med Havs- och vattenmyndigheten.
Om Sveriges läckagenivåer visar sig överstiga det av kommissionen framtida fastställda tröskelvärdet
ska regeringen besluta om en handlingsplan med åtgärder som ska vidtas för att minska läckagenivån.
Regeringen bör lämna ett särskilt uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att ta fram ett förslag till
sådan plan.
Havs- och vattenmyndigheten ska få ett samordnande ansvar för tillsynen över att de åtgärder som
framgår av handlingsplanen vidtas. Myndigheten ska också ge den vägledning som behövs för att
handlingsplanen ska kunna genomföras på ett bra sätt.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Nämnden för Teknik anser att va-huvudmannens
ansvar för att underhålla ledningsnäten framgår av 13 § 3. i lagen om allmänna vattentjänster. Om
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anläggningen inte underhålls, kommer inte anläggningen kunna fylla sitt ändamål och tillgodose
skäliga anspråk på säkerhet.
Om avsikten med den ändring av 13 § i lagen om allmänna vattentjänster som utredningen föreslår är
att den ska leda till en förändring, behöver troligen tydligare krav beträffande underhåll ställas på vahuvudmännen. Den bestämmelse om förnyelse och underhållsplan som 2013 års
dricksvattenutredningen föreslog 2016, då placerat i 50 a § skulle innebära ett en tydligare förpliktelse
för va-huvudmannen och har möjlighet att vara mer verkningsfull än utredningens förslag.
”Huvudmannen ska se till att det finns en plan för förnyelse och underhåll av de anläggningar som
används för vattenförsörjning. Planen ska ingå i underlaget för kommunens föreskrifter om taxan
enligt 34 §.” Förslaget från 2013 års dricksvattenutredning kommer behöva kompletteras i enlighet
med den kritik mot förslaget som Lagrådet framförde. Lagrådet avstyrkte lagstiftning om regeringen
inte angav krav på vad en plan för förnyelse och underhåll skulle innehålla. Eftersom va-branschen
jobbat vidare med frågan om förnyelse- och underhållsplaner, bland annat genom publikationer P116
Förnyelseplanering för VA-ledningsnät och P113 Effektivt underhåll av VA-system, finns nu ett
underlag för att specificera i lagstiftning eller föreskrifter vad en plan för förnyelse och underhåll bör
innehålla. I P116 Del 1 redogörs för vad som behövs för att en plan för förvaltning av hela VAanläggningen ska betraktas som tillräckligt omfattande.
Det är ett bra förslag att frågan om en eventuell handlingsplan för att minska läckaget lyfts till den
politiska nivå och att det är regeringen som ska besluta om handlingsplanen. Däremot är det inte bra att
dela insamlingen av uppgifter om läckage och ta fram och utöva tillsyn av åtgärder enligt
handlingsplanen på två myndigheter. Den svenska lagstiftningen när det gäller dricksvatten är komplex
och svåröverskådlig. Att dela uppgifterna när det gäller kontroll av vattenläckaget på två centrala
myndigheter bidrar inte till att göra systemet enklare.
I dricksvattenföreskrifterna finns redan idag krav på underhåll av dricksvattennätet. Det är därför
lämpligt att frågan om läckage från dricksvattenledningar hanteras av Livsmedelsverket. Havs- och
vattenmyndigheten föreslås visserligen få vissa utökade uppgifter beträffande allmänna va-tjänster i
utredningen Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) men några beslut om att genomföra
förslagen är ännu inte fattade. Havs- och vattenmyndigheten föreslås få i uppgift att bli
tillsynsvägledande myndighet för länsstyrelsernas tillsyn enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster.
I andra delar av utredningen har en utgångspunkt varit att befintlig myndighetsstruktur och
ansvarsfördelning om möjligt ska behållas. Svenskt Vatten anser att det bör gälla även för frågan om
vattenläckage. Eftersom Livsmedelsverket redan idag har krav på underhåll av
distributionsanläggningen i dricksvattenföreskrifterna bör både den initiala insamlingen av uppgifter
och en eventuell handlingsplan hanteras av Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket har redan i dag ett uppdrag gällande samordning av dricksvatten-försörjningen, som
myndigheterna kommit fram till gemensamt genom den Nationella samordningsgruppen för
dricksvatten som Livsmedelsverket leder.
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Att Havs- och vattenmyndigheten skulle svara för att ta fram förslag till en eventuell handlingsplan
och tillsynen över genomförande ligger inte i linje med myndighetens uppgifter i övrigt och inte heller
hur de nya uppgifterna enligt dricksvattendirektivet är fördelade. Havs- och vattenmyndigheten har
begränsade uppgifter när det gäller landbaserad verksamhet. Myndighetens verksamhet och kompetens
är främst koncentrerad till havsmiljön, sjöar och vattendrag. Med undantag för frågan om
handlingsplan för att minska läckage är den fördelning av myndighetsuppgifter som utredningen
föreslår tydlig, Havs- och vattenmyndigheten och SGU svarar för uppgifterna fram till punkten där
vattnet tas in för beredning, Livsmedelsverket svarar för uppgifterna från intag till förbindelsepunkten
där Boverket och Folkhälsomyndigheten tar över. Om Havs- och vattenmyndigheten ska svara för
uppgifter som gäller distributionen av dricksvatten blir fördelningen av myndighetsuppgifterna mindre
tydlig.

15. Övervakning av dricksvatten
Artikel 13 Övervakning
Utredningens förslag: Den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det
från en distributionsanläggning ska vara ansvarig för att övervaka dricksvattnet och upprätta
övervakningsprogram i enlighet med artikel 13.2 i 2020 års dricksvattendirektiv Verksamhetsutövaren
är även skyldig att vidta avhjälpande åtgärder och ge rådgivning samt information till konsumenterna
vid bristande iakttagande av fastställda parametervärden. Livsmedelsverket ska med stöd av befintliga
bemyndigande föreskriva om vilka skyldigheter som föreligger för verksamhetsutövaren.
Det ska fortsatt finnas ett krav på att verksamhetsutövarens faroanalys och övervakningsprogram
fastställs av kontrollmyndigheten. Genom en sådan ordning säkerställs att verksamhetsutövaren utför
riskbedömningen avseende försörjningssystemet och kontrollmyndigheten ges möjlighet att bestämma
om verksamhetsutövaren kan minska sin övervakning av dricksvattnet, alternativt att övervakningen
ska utökas.
Folkhälsomyndigheten ska ansvara för att den övervakning som ska ingå i riskbedömningen avseende
fastighetsinstallationer även uppfyller relevanta krav i artikel 13 i 2020 års dricksvattendirektiv.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Nämnden för Teknik tycker att det är bra att
verksamhetsutövarens faroanalys och övervakningsprogram även i framtiden fastställs av
kontrollmyndigheten. Det är viktigt att föreskrifterna utformas så att kontrollmyndighetens
fastställande inte blir ett hinder eller fördröjer genomförandet av åtgärder och anpassning av
övervakningen om förutsättningarna ändras. Även om faroanalys och övervakningsprogram ska
fastställas av kontrollmyndigheten har dricksvattenproducenten ansvaret för verksamheten.
Det är viktigt att den övervakning av vattenkvaliteten i prioriterade fastigheter som är en del av den
riskbedömning enligt artikel 10 som Folkhälsomyndigheten ansvarar för, samordnas med övrig
dricksvattenkontroll på lokal nivå.
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16. En förbättrad tillgång till dricksvatten
Artikel 16 Tillgång till dricksvatten
Utredningens förslag: Det behövs inte några lagändringar för att genomföra direktivets bestämmelse
gällande att förbättra eller upprätthålla tillgång till dricksvatten. Inte heller i förhållande till utsatta och
marginaliserade grupper behövs för närvarande några sådana ändringar. Detsamma gäller för
direktivets bestämmelse om att främja användandet av dricksvatten genom att inomhus- och
utomhusutrustning installeras på allmän plats.
Länsstyrelsen ska ansvara för och följa upp frågan om att förbättra eller upprätthålla tillgång till
dricksvatten och främjande av dricksvatten ur kran. Ett sådant ansvar ska framgå av förordningen om
länsstyrelseinstruktion.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Nämnden för Teknik delar utredningens
uppfattning att artikel 16 inte medför något behov av ändrad lagstiftning i Sverige och att varje
kommun själv bör få avgöra eventuellt behov av att installera utrustning på allmän plats för att främja
användningen av dricksvatten.

17 Nya krav om information som ska lämnas till allmänheten
Artikel 17 Information till allmänheten
Utredningens förslag: Det ska införas en ny bestämmelse i livsmedelsförordningen om skyldighet för
verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller dricksvatten att lämna information i enlighet
med kraven i artikel 17 i 2020 års dricksvattendirektiv.
Livsmedelsverket ska få lämna närmare föreskrifter om vilken information som ska lämnas och hållas
tillgänglig för allmänheten.
Det kommer att ingå i den offentliga livsmedelskontrollen att se till att verksamhetsutövare som
producerar och tillhandahåller dricksvatten uppfyller kraven på att sådan information lämnas och hålls
tillgänglig.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Artikel 17 och bilaga IV innehåller en del
otydligheter. Det är en känslig avvägning mellan, den information om riskbedömning av
försörjningssystemet som bör vara tillgänglig för allmänheten och de uppgifter som måste skyddas.
Livsmedelsverket bör därför samråda med dricksvattenproducenterna när föreskrifterna om
information till allmänheten ska utarbetas. Föreskrifterna bör vara utformade så att de inte innebär en
markant ökad administrativ börda för vattenproducenterna att tillhandahålla informationen till
kunderna.
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18 System för rapportering
Artikel 18 Information om övervakning av genomförandet
Utredningens förslag: Det är upp till respektive utpekad myndighet att fullgöra den
rapporteringsskyldighet som följer av 2020 års dricksvattendirektiv genom att upprätta och sedan
uppdatera de dataset som anges i artikel 18. Dataseten ska göras tillgängliga för Europeiska
kommissionen, Europeiska miljöbyrån och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av
sjukdomar.
Livsmedelsverket ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 a och c-e. En ny
bestämmelse om detta ska införas i livsmedelsförordningen (2006:813). Livsmedelsverket får meddela
föreskrifter om skyldighet för den verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller
dricksvatten att lämna uppgifter till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket ska få möjlighet att förelägga
den verksamhetsutövare som inte lämnar den information som Livsmedelsverket behöver för att
fullgöra sitt uppdrag. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Havs- och vattenmyndigheten ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 b och som rör
information om den riskbedömning och riskhantering avseende tillrinningsområden för uttagspunkter
för dricksvatten som utförts enligt artikel 8. En sådan skyldighet ska regleras i
vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Det är vattenmyndigheterna som ska förse Havs- och
vattenmyndigheten med relevant underlag för att denna myndighet ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Havs- och vattenmyndigheten får enligt 9 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen meddela närmare
föreskrifter om hur och när dessa uppgifter som ska redovisas.
Folkhälsomyndigheten ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 b och som rör
information om den riskbedömning avseende fastighetsinstallationer som utförts enligt artikel 10. En
sådan skyldighet ska införas i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Verksamhetsutövaren ska inte behöva rapportera
samma uppgifter till flera olika parter. Delar av den rapportering som utredningen föreslår ska gå
direkt till Livsdelsmedelsverket avser uppgifter som idag ingår i det som rapporteras till de lokala
kontrollmyndigheterna.
Eftersom kontrollmyndigheterna även i fortsättningen kommer vilja ha in uppgifterna kommer
verksamhetsutövarna tvingas till en dubbelrapportering vilket bör undvikas. I utredningsdirektivet
anges att den administrativa bördan för de olika aktörerna inte ska öka mer än nödvändigt. Svenskt
Vatten anser inte att detta är uppfyllt om verksamhetsutövarna måste rapportera samma uppgifter till
både lokala och centrala myndigheter. Ett alternativ till dubbelrapportering eller att all rapportering
ska gå via den lokala kontrollmyndigheten, är att Livsmedelsverket bygger upp en rapporteringsportal
på motsvarande sätt som miljörapportsystemet enligt Miljöbalken, Svenska Miljörapporteringsportalen
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(SMP). Verksamhetsutövaren rapporterar då in på ett ställe och lokala respektive centrala myndigheter
hämtar de uppgifter de behöver från samma rapportering.

19 Informationsutbyte och sekretess
Utredningens förslag: Befintliga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen är tillräckliga för
att skydda känsliga uppgifter i de riskbedömningar som enligt direktivet ska utföras gällande
tillrinningsområden för uttagspunkter för dricksvatten, försörjningssystemet och
fastighetsinstallationer.
Det behövs inte några nya sekretessbrytande bestämmelser för att möjliggöra det informationsutbyte
som den riskbaserade metoden förutsätter mellan myndigheter och den som producerar eller
tillhandahåller dricksvatten.
Berörda myndigheter och aktörer måste beakta bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen vid
informationsutbyte som rör säkerhetsskyddsklassade uppgifter. De möjligheter till undantag från att
tillgängliggöra uppgifter som anges i artikel 17 ska utnyttjas. Livsmedelsverket ska närmare föreskriva
om vilka undantag som får göras från informationsskyldigheten. Ett bemyndigande som ger
myndigheten en sådan föreskriftsrätt föreslås i kapitel 17.
Även i fråga om vilka uppgifter som ska rapporteras till EU bör de möjligheter till undantag som anges
i artikel 18 utnyttjas. Det ska framgå av livsmedelsförordningen, vattenförvaltningsförordningen och
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det ska särskilt anges att
säkerhetskyddsklassade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen inte ska omfattas av rapporteringen.
Det bör vara den verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller dricksvatten som ska avgöra
vilka uppgifter som ska lämnas till Livsmedelsverket för vidare rapportering till EU. Gällande
bestämmelser om personuppgiftsbehandling ska beaktas vid tillgängliggörandet av information till
allmänheten och rapporteringen.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Det framgår inte av utredningens förslag vem som
ska göra bedömningen, av vilka av de uppgifter som samlas in för riskbedömning och riskhantering
som kan rapporteras vidare till EU. Det behöver klargöras vem som ansvarar för vilka av dessa
uppgifter som är känsliga och hur uppgifterna ska skyddas.

22 Konsekvensutredning
Finansiering av statens kostnader
Nämnden för Tekniks synpunkter: Det nya dricksvattendirektivet innebär att flera myndigheter får
nya eller utökade ansvarsområden och uppgifter och det kommer givetvis krävas resurser hos
myndigheterna för att kunna arbeta med de nya uppgifterna. Trots detta föreslår utredningen inga
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utökade medel till Boverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten och
Livsmedelsverket utan förutsätter att uppgifterna ska lösas inom nuvarande ram.
Dricksvattenmiljöavgift
Nämnden för Tekniks synpunkter: Nämnden för Teknik stöder att utredningen inte gick vidare med
förslag att införa en så kallad dricksvattenmiljöavgift. Utredningen anger att man valt att inte gå vidare
med förslaget på en dricksvattenmiljöavgift, bland annat för att finansieringsbehovet inte är tillräckligt
stort för att motivera att en helt ny avgift införs. Nämnden för Teknik anser att ett starkare skäl än att
finansieringsbehovet inte motiverar införandet av en ny avgift är att en dricksvattenmiljöavgift skulle
strida mot principen att förorenaren ska betala. En dricksvattenmiljöavgift skulle innebära att
dricksvattenkonsumenterna skulle få betala för den övervakning som krävs på grund av utsläpp till
sjöar och vattendrag, användning av bekämpningsmedel och användningen av persistenta kemikalier
som till exempel PFAS.
Vattenläckage
Nämnden för Tekniks synpunkter: En generell rapportering av läckage från dricksvattennät och
eventuella åtgärder för att begränsa läget på nationell nivå, är knappast verkningsfullt för en bättre
hushållning av vattenresurser där det finns störst behov av detta. Det finns stora skillnader i behovet
vattenhushållning, dels mellan olika delar av landet dels under olika tider på året. Svenskt Vatten ser
frågan om att begränsa läckage lika mycket som en driftsäkerhets- och hygienfråga som en
hushållningsfråga. Hygienaspekterna gällande ledningsnät med högt läckage var också något som
lyftes vid EU-parlamentets behandling av dricksvattendirektivet.
Läckage från dricksvattennät kan även vara en miljöfråga eftersom utläckage av dricksvatten kan
belasta spillvattennäten och leda till att det blir svårare för reningsverken att minska
utsläppsmängderna. När en eventuell handlingsplan tas fram är det viktigt att hushållnings- och
hygienaspekter samordnas med miljöaspekterna på utläckage från dricksvattennät.
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Svar på Infrastrukturdepartementets remiss om Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033 (2021/02884)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2022-01-19, och översänder det som sitt svar till
Infrastrukturdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Infrastrukturdepartementets remiss om
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska
underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: drift och underhåll av statliga vägar och
järnvägar, investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar, åtgärder för att minska
infrastrukturens miljöpåverkan, stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer
(stadsmiljöavtal) och medel till forskning och innovation.
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen.
Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla
den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt.
Transportsystemets funktion, användning och miljöpåverkan påverkas även av en rad andra faktorer
som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom styrmedel, regleringar och upphandlad trafik. För att
nå de transportpolitiska målen är infrastrukturen en pusselbit bland flera.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-19
Yttrande 2022-01-19
Trafikverkets Rapport, Förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
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Beskrivning av ärendet
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för
perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå.
Medlen ska fördelas enligt följande:
 165 miljarder kronor ska avsättas till skötsel (drift, underhåll och reinvesteringar) av statliga
järnvägar;
 197 miljarder kronor ska avsättas till skötsel av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring
samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;
 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet.
Av dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya stambanor för
höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.
Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till skötsel av vägar och järnvägar
en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser).
Samhällsbyggnadskontoret anser att det är mycket beklagligt att nödvändiga åtgärder för en robust
trafik på Västkustbanan saknas i förslaget till nationell plan. Med bakgrund till att Kungsbacka
kommun är en starkt växande kommun i en starkt växande arbetsmarknadsregion i ett starkt växande
sydvästsverige är kommunen beroende av att investeringstakten i transportinfrastrukturen går i samma
takt som behoven för denna tillväxt.
Samhällsbyggnadskontoret ser en risk med att den föreslagna satsningen på nya stambanor tränger
undan andra viktiga objekt som samhällsbyggnadskontoret menar behöver prioriteras. En lösning
skulle kunna vara en annan form av finansiering utanför transportplanen för nya stambanor. Risken
finns att denna undanträngning fortsätter i kommande transportplaner framgent för att färdigställa de
nya stambanorna.
Samhällsbyggnadskontoret menar därför att stambanorna bör lyftas ur den nationella transportplanen
och hanteras separat.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2022-02-04

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2021-01183

2021/02884

Yttrande - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
(2021/02884)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att det är mycket beklagligt att nödvändiga åtgärder för en robust trafik på
Västkustbanan saknas i förslaget till nationell plan. Kungsbacka kommun är en starkt växande
kommun i en starkt växande arbetsmarknadsregion i ett starkt växande sydvästsverige.
Det medför att vi är beroende av att investeringstakten i transportinfrastrukturen går i samma takt som
behoven för denna tillväxt. Om den föreslagna satsningen på nya stambanor tränger undan andra
viktiga objekt bör en annan form av finansiering utanför transportplanen möjliggöras för nya
stambanor. Risken finns att denna undanträngning fortsätter i kommande transportplaner framgent för
att färdigställa de nya stambanorna.
Kungsbacka kommun anser med anledning av ovanstående att satsningen på stambanorna bör lyftas ur
den nationella transportplanen och hanteras separat.
Kommunens inställning i detalj
Kungsbacka kommun ligger i ett geografiskt gynnsamt läge i västkuststråket vilket gör att vi har god
och stark tillväxt. Det innebär att vi kan främja en ökad sysselsättning, fler bostäder och skapa goda
förutsättningar för näringslivet. En väl fungerande och utbyggd transportinfrastruktur är en viktig
förutsättning för att Kungsbacka fortsatt ska kunna bidra till välfärden och skapa förutsättningar för ett
hållbart samhälle.
Kungsbacka kommun ser redan idag stora brister i transportsystemet i och kring Storgöteborg vilket
medför starkt begränsad möjlighet att förutse hur lång tid våra dagliga pendlingsresor eller
näringslivets transporter kommer att ta.
Det saknas kapacitet redan idag i transportsystemet, vilket gäller både E6 och Västkustbanan. Även
efter att en omställning skett till elektrifierade fordon, så kommer det inte innebära ett hållbart
transportsystem eftersom yta saknas för fler bilar, fler bussar och fler tåg i systemet. Den nationella
planen föreslås sträcka sig till 2033 och bör därför innehålla lösningar som bidrar till att Storgöteborg
på sikt får ett fungerande och tillförlitligt trafiksystem. I dessa lösningar bör det också tas hänsyn till
planeringen för det Transeuropeiska transportstråket Skandinavien – Medelhavet korridoren.
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För att i det korta perspektivet få ökad kapacitet, robusthet och pålitlighet i järnvägssystemet behövs;
•
•
•

Förbigångsspår vid Lekarekulle.
Vändspårsstation i Kungsbacka med partiellt fyrspår Kungsbacka C – Hede station.
Fyrspår mellan Kungsbacka C och Göteborg.

Kungsbacka kommun ställer sig också i sammanhanget frågande till att objektet hastighetshöjning
Lund-Göteborg-Öxnered ligger med i den nationella planen. Detta är visserligen en mycket
välkommen satsning och en åtgärd som kommer att höja attraktiviteten och effektiviteten på
Västkustbanan men vi anser att robusthet, pålitlighet och ökad kapacitet är viktigare.

Kungsbacka kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-19
Diarienummer

KS 2021-01116

Ansökan om planbesked för Kyvik 5:380 i Kullavik

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan för Kyvik 5:380 i Kullavik.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande
av detaljplan för Kyvik 5:380 i Kullavik.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär att möjliggöra för en förtätning av bostäder i flerbostadshus samt utveckling av
verksamhetslokaler inom Kullaviks utvecklingsområde som stämmer överens med kommunens
översiktsplan, ÖP06, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättning om närhet till
kollektivtrafik och service. En planläggning av fastigheten för bostäder och verksamhet är lämplig med
hänsyn till det kollektivtrafiknära läget och att fastigheten ligger inom ett befintligt bostadsområde.
Flerbostadshusen i detta område ska ses som ett komplement till bostadsutbudet i Kullavik. Antalet
lägenheter som ryms inom fastigheten ska utredas under detaljplanearbetet.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kyvik 5:380 har den 8 november 2021 ansökt om planbesked för att, genom en
ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av flerbostadshus med hyresrätter som tillägg till det
befintliga bostadsbeståndet. Området idag består i huvudsak av äganderätter och bostadsrätter.
Fastighetsägaren önskar även att utöka den befintliga tandläkarverksamheten genom att göra en
tillbyggnad till den befintliga fastigheten för att kunna ta emot det stigande antalet patienter.
Det finns ingen detaljplan för fastigheten idag.
Idag bedriver en tandvårdsklinik verksamhet inom fastigheten. Norr om fastigheten ligger det
nybyggda bostadsområdet Sandlyckan och i öster och söder gränsar fastigheten till två större
villafastigheter.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Kullavik.
Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041
Senior Planarkitekt
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-19
Ansökan om planbesked, 2021-11-08
Karta, Kyvik 5:380, 2022-01-19
Beslutet skickas till
Sökande

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-11-08

Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer

5566194907

Företagsnamn

iDent Fastigheter AB

Gatuadress
Postnummer

42932

Postort
Namn kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
Fakturaadress

Använd samma adressuppgifter som
ovan

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Kyvik 5:380

Gatuadress
Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

2021-11-04 ansökan planbesked
Kullavikskliniken Kyvik 5_380.pdf

Antal byggnader

2

Bostäder

Ja

Antal bostäder:

18

Annat

Ja

Ange vad

Utöka tandläkarverksamheten

Beskriv kortfattat vad du vill göra
Bygga flerbostadshus inom fastigheten med mindre hyresrätter som tillägg till det befintliga
bostadsbeståndet, som i området idag i huvudsak består av äganderätter och bostadsrätter.
Önskar även att utöka den befintliga tandläkarverksamheten, för att kunna ta emot det
stigande antalet patienter, genom att göra en tillbyggnad av den befintliga fastigheten.
Underskrift
Signatur
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked
Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

BankID (GRP)

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Support-Id: 90D-B5B
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Sandlyckan
mla
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äge

Fastigheten Kyvik 5:380 i Kullavik,
Kungsbacka kommun.

llav

Ku
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Ortofoto över fastigheten Kyvik 5:380 i
Sandlyckan, Kullavik.
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Fastigheten Kyvik 5:380 i Kullavik.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-19
Diarienummer

KS 2021-01040

Ansökan om planbesked för Frillesås-Rya 2:3 och Lurendal 1:3

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva en detaljplan för bostadsändamål inom
Frillesås-Rya 2:3 och Lurendal 1:3.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande
av detaljplan för bostadsändamål för Frillesås-Rya 2:3 och Lurendal 1:3 i Frillesås.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär att möjliggöra för en större exploatering med efterfrågade bostadstyper i form av
flerbostadshus och parhus inom utvecklingsområdet för Frillesås och överensstämmer med
kommunens översiktsplan, ÖP06, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om närhet till
kollektivtrafik och service.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Frillesås-Rya 2:3 har den 21 oktober 2021 via ombud ansökt om planbesked för
att, genom en ny detaljplan, möjliggöra för uppförandet av 52 bostäder i flerbostadshus och parhus. I
förslaget är även kommunens fastighet Lurendal 1:3 inkluderad och föreslagen som parkeringsyta.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Frillesås.
Platsen ligger centralt i Frillesås men omfattas inte av detaljplan. Mellan området och centrum saknas
idag kopplingar som är trygga och säkra för oskyddade trafikanter.
Fastigheterna omfattar tillsammans en yta på cirka 15 000 kvadratmeter och området består till största
del av uppvuxna träd och sly. Området angörs idag från Göteborgsvägen via Klovavägen, en smal
grusväg som används av ett mindre antal hushåll.
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Sofia Wiman
0300-834924
Planarkitekt

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
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www.kungsbacka.se
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-19
Karta, Frillesås-Rya 2:3 och Lurendal 1:3, 2022-01-19
Ansökan om planbesked, 2021-10-21
Beslutet skickas till
Sökande
Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Frillesås-Rya 2:3 har den 21 oktober 2021 via ombud ansökt om planbesked för
att, genom en ny detaljplan, möjliggöra för uppförandet av 52 bostäder i flerbostadshus och parhus. I
förslaget är även kommunens fastighet Lurendal 1:3 inkluderad och föreslagen som parkeringsyta.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Frillesås.
Platsen ligger centralt i Frillesås men omfattas inte av detaljplan. Mellan området och centrum saknas
idag kopplingar som är trygga och säkra för oskyddade trafikanter.
Fastigheterna omfattar tillsammans en yta på cirka 15 000 kvadratmeter och området består till största
del av uppvuxna träd och sly. Området angörs idag från Göteborgsvägen via Klovavägen, en smal
grusväg som används av ett mindre antal hushåll.
Antalet bostäder som ryms inom fastigheterna ska utredas under detaljplanearbetet, så även
anslutningsvägens placering. Kopplingar mellan området och Frillesås-Rya 2:1 är viktiga och
områdena kan med fördel samplaneras.
Användningen av kommunens fastighet Lurendal 1:3 ska utredas under planarbetet liksom behovet av
kommunal service genom exempelvis boende med särskild service. Områdets närhet till
Göteborgsvägen gör att det är bullerutsatt, detta måste utredas och tas hänsyn till inom planarbetet.
Inom området finns befintliga ledningar som behöver tas hänsyn till. Dagvattenhanteringen inom
fastigheterna kan komma att ta yta i anspråk för exempelvis en damm vilket gör att förslaget i ansökan
behöver utredas vidare och eventuellt anpassas enligt ovan.

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

ORIENTERINGSKARTA 22-01-19
Skala 1:5000

200 m
© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

2022-01-19
Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-12
Diarienummer

KS 2019-00218

Godkännande av exploateringsavtal samt tillägg till exploateringsavtal avseende
kvarteret Banken i Kungsbacka Stad
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för kvarteret Banken i
Kungsbacka Stad, mellan kommunen och Fastigheten Banca 11 AB, undertecknat av bolaget 2021-1222.
Kommunstyrelsen godkänner förslag till tillägg till exploateringsavtal avseende kvarteret Banken i
Kungsbacka Stad, mellan kommunen och Kungshus Fastighetsförvaltning AB, undertecknat av bolaget
2021-12-22.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för
kommunens räkning underteckna avtalen samt övriga nödvändiga handlingar för avtalens
genomförande.
Sammanfattning av ärendet
En ny detaljplan för kvarteret Banken antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2019 och vann laga
kraft den 15 juli 2019.
Kvarteret Banken ligger inom riksintresset för kulturmiljö i Kungsbacka innerstad, i direkt anslutning
till torget. Detaljplanen syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samtidigt
som förutsättningar för utveckling av kvarteret möjliggörs. Detaljplanen möjliggör för ca 60 bostäder
samt handels- och verksamhetslokaler. Detaljplanen omfattar endast privatägd kvartersmark.
Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats/gator.
Inför antagandet av detaljplanen tecknade kommunen tre exploateringsavtal med berörda
fastighetsägare inom kvarteret. Exploateringsavtalen syftar till att säkerställa de åtgärder som kan
komma att krävas på omkringliggande kommunal allmän plats, till exempel för att anpassa befintliga
trottoarer till ny bebyggelse. Avtalen ger även riktlinjer till exploatörerna i frågor om parkeringsbehov,
byggplatsåtgärder, hantering av dagvatten med mera.
Ett av exploateringsavtalen tecknades med Kungshus Fastighetsförvaltning AB i egenskap av
moderbolag till bolagen som äger fastigheterna Banken 3-4, 7-8 och 11.

Kungsbacka kommun
Susanne Calming
Specialist mark och exploatering
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Nu har Kungshus överlåtit aktierna i bolaget Fastigheten Banca 11 AB till ett annat företag. I bolaget
ingår fastigheten Banken 11 (”brända tomten”). Därmed uppkommer ett behov av att teckna ett
tilläggsavtal till exploateringsavtalet med Kungshus, där avtalspunkter som berör Banken 11 utgår från
deras avtal. Samtidigt skrivs ett nytt exploateringsavtal med Fastigheten Banca 11 AB, avseende frågor
som berör Banken 11. Uppdelningen av avtalsåtagandena sker alltså som ett led i att Kungshus ingått
avtal med ett annat företag, som ska genomföra exploateringen inom Banken 11. Åtgärden medför i
övrigt inga nya eller ändrade avtalsvillkor.
Uppdelningen av avtalsåtagandena medför att den säkerhet på 1,5 mnkr som Kungshus lämnat till
kommunen också måste hanteras. Säkerheten kommer att ersättas av två nya, där Kungshus ska stå för
500 000 kr och Fastigheten Banca 11 AB ansvarar för 1 000 000 kr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-12
Exploateringsavtal, undertecknat av Fastigheten Banca 11 AB, 2021-12-22
Tillägg till exploateringsavtal, undertecknat av Kungshus Fastighetsförvaltning AB, 2021-12-22
Beslutet skickas till
Kungshus Fastighetsförvaltning AB, Fastigheten Banca 11 AB

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

