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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 8 mars 2022 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Monica Neptun 

1.  Årsredovisning 2021 för 
Kungsbacka kommun 
 
Klockan 08:30-09:30 
 
Erik Stenkil, 
Sven-Erik Bergström, 
Christina Hermansson 

2021-01204  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 
för Kungsbacka kommun. 
 
Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 
2021 till protokollet. 

2.  Intern kontroll 2021 för 
Kungsbacka kommun 
 
Klockan 09:45-10:15 
 
Lotta Gradén, 
Christina Hermansson 

2021-01205  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 
2021 för Kungsbacka kommun, daterad 
2022-02-08. 

3.  Intern kontroll 2021 för 
kommunstyrelsen 

2020-00594  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 
2021 för kommunstyrelsens förvaltning, daterad 
2022-02-10 

4.  Uppdrag att ta fram 
styrdokument för innovation 
och förnyelse  

2022-00122  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram ändamålsenliga styrande dokument för att 
ytterligare stärka organisationens fokus på och 
förmåga till innovation och förnyelse. 
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5.  Svar på kommunrevisionens 
förstudie om arbetet med 
Agenda 2030 avseende 
samhällsplanering 

2021-00777  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-02-
14, och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen 

6.  Begäran om inlösen av del av 
mark inom fastigheten Åsa 1:27 

2022-00079  Förslag till beslut kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår begäran om inlösen av del 
av mark inom fastigheten Åsa 1:27, Kungsbacka 
kommun. 

7.  Godkännande av 
överenskommelse om 
fastighetsreglering med Aranäs 
KB och Aranäs 17 AB avseende 
detaljplan för bostäder vid 
Tingberget 

2010-00094  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om 
fastighetsreglering, undertecknad av Aranäs KB 
2022-02-01, gällande överlåtelser av del av 
kommunens fastigheter Kungsbacka 2:2 och 
Kungsbacka 2:9, mot en ersättning om 1 100 000 
kronor. 
 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om 
fastighetsreglering, undertecknad av Aranäs i 
Kungsbacka 17 AB 2022-02-01, gällande överlåtelse 
av del av kommunens fastigheter Kungsbacka 2:2 
och Kungsbacka 2:9, mot en ersättning om 20 186 
000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören, eller deras 
respektive ersättare, att för kommunens räkning 
underteckna överenskommelsen om 
fastighetsreglering samt övriga nödvändiga 
handlingar för ärendets genomförande. 

8.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för hotellverksamhet 
inom Särö 1:441 m.fl., Säröhus 

2021-00728  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för hotellverksamhet inom Särö 1:441 
m.fl., Säröhus, daterad 2022-02-16. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplan för 
hotellverksamhet inom Särö 1:441 m fl, Säröhus. 
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9.  Godkännande av 
exploateringsavtal med 
Fastigheten Rya 4:17 AB 
avseende detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-
Rya 3:77 m.fl. i Frillesås 

2020-00049  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till 
exploateringsavtal avseende detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås, mellan kommunen och Fastigheten Rya 
4:17 AB, undertecknat av bolaget 2022-03-XX. 
 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören eller deras 
respektive ersättare att för kommunens räkning 
underteckna överenskommelsen om 
fastighetsreglering samt övriga nödvändiga 
handlingar för ärendets genomförande. 

10.  Antagande av detaljplan för 
verksamheter inom del av 
Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås 

2020-00131  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för 
verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås, upprättad 2021-12-23. 

11.  Ansökan om planbesked för 
Kråkekärr 1:8 

2021-01186  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande.  

12.  Ansökan om planbesked för Må 
2:210 

2021-01264  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en ny 
detaljplan för bostäder och centrum inom Må 2:210, 
i Fjärås. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostads- och centrumändamål inom 
Må 2:210, i Fjärås.  

13.  Uppdrag att riva 
omklädningsmodul Bukärrs IP 

2020-01080  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att tillse att en omklädningsmodul på Bukärrs IP 
rivs. 
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14.  Uppdrag att riva 
bostadsmoduler på 
Smörhålevägen 

2021-00591  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att tillse att två bostadsmoduler på Smörhålevägen 
rivs. 

15.  Avstämning om Klimatstrategi 
för Kungsbacka kommun 
 
Klockan 10:20-10:50 
 
Sven-Erik Bergström, 
Viktoria Fagerlund 

2021-00957  - 

16.  Information om lokalisering av 
ny förskola i Gräskärr norra 
 
Klockan 10:55-11:25 
 
Maria Malone, 
Susanne Calming, 
Christina Wenander, 
Ida Lennartsson, 
Emma Kjernald 

2021-00701  - 

17.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2022-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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Årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun. 

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2021 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det gångna året. 
Årsredovisningen innehåller även en redogörelse för kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning.  

Kommunens resultat uppgår till 465 miljoner kronor vilket är högre än budgeterat. 
Nettoinvesteringarna uppgår till 745 miljoner vilket är lägre än tidigare år. Det starka resultatet i 
kombination med den lägre investeringsvolymen har möjliggjort att kommunen kunnat amortera 100 
miljoner på sin låneskuld.  

Koncernens resultat uppgår till 531 miljoner. 

Den samlade bedömningen är att kraven på god ekonomisk hushållning uppfylls för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens resultat uppgår till 465 miljoner kronor vilket är 412 miljoner bättre än budgeterat. 
Resultatet förklaras till stor del av högre skatteintäkter. Lägre befolkningsökning medför även lägre 
kostnader i verksamheten, till följd av exempelvis färre antal barn och elever än budgeterat. Kostnader 
för avskrivningar och tillkommande hyror understiger budget då investeringsvolymerna understiger 
planerat. Därtill påverkar den pågående pandemin resultatet, dels i form av lägre kostnader, dels till 
följd av erhållna statsbidrag.  

Under 2021 investerade kommunen för 745 miljoner kronor netto, inklusive effekten av finansiell 
leasing för hyror. Exkluderas detta uppgår nettoinvesteringarna till 623 miljoner vilket är betydligt 
lägre än budgeterat. Av de största investeringarna under året kan nämnas ny- och tillbyggnad 
Varlaskolan, ombyggnationen Frillesåsskolan samt färdigställande av parkeringshuset Linden. Det 
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starka resultatet i kombination med de lägre investeringsvolymerna möjliggjorde för kommunen att 
amortera 100 miljoner på låneskulden, vilket är positivt ur ett finansiellt perspektiv.  

Koncernens resultat uppgår till 531 miljoner. Utöver kommunens resultat redovisar även Eksta ett 
överskott. Ekstas resultat är lägre än föregående år, men beror uteslutande på genomförda 
fastighetsförsäljningar under 2020.  

Kommunens nämnder redovisar ett överskott om 157 miljoner, vilket motsvarar 3 procent av 
budgeten. Nämnden för Individ & Familjeomsorg redovisar överskott, vilket innebär att nämndens 
handlingsplan för ekonomi i balans har givit effekt. Nämnden har löpande rapporterat till 
kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv. 
Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning föreligger.    

I samband med årsredovisningen redovisas även hållbarhetsbokslutet för 2022. Hållbarhetsbokslutet är 
tillsammans med årsredovisningen ett viktigt underlag för kommande planering. 

  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-28 

Årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun, daterad 2022-02-28 
Hållbarhetsbokslut 2021, daterad 2022-02-28 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Samtliga nämnder 
Eksta Bostads AB 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör   
  



Årsredovisning   

2021
Version inför KSAU 



Om årsredovisningen
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till  kommunfullmäktige 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2021.

Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och 
till kreditgivare, leverantörer och samarbets partners. Här kan du läsa om vår 
vision, vilka mål som satts upp och hur måluppfyllelsen har gått. Du kan följa 
hur skatte pengarna har använts och om vi har en god ekonomisk hushållning.

Detta hittar du på annan plats
Vårt kvalitetsarbete med kvalitetsdeklarationer, SCB:s medborgar undersökning, 
 synpunktshantering, Kkik – kommunens kvalitet i korthet kan du läsa mer om på vår 
hemsida. Där hittar du även vårt hållbarhetsbokslut och nämndernas årsredovisningar.

Omslagsbild: 
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INLEDNING

Ett år 
präglat av 
pandemin 
Distans, restriktioner och äntligen vaccinationer, 
det som pandemin medfört har påverkat livet för 
alla och tvingat oss att anpassa oss till en ny vardag. 
Pandemin pågår med fortsatt smittspridning och 
innebär stora utmaningar för oss som kommun att 
kunna leverera vårt viktiga samhällsuppdrag.  

Med nya förutsättningar har vi behövt öka sam-
arbetet mellan förvaltningarna, vilket haft den 
goda effekten att vi tagit ett kliv framåt som Ett 
Kungsbacka. Ett mycket gott exempel är det omfat-
tande arbetet med vaccinationerna, där bland annat 
Serviceförvaltningen möjliggjort att lokaler och 
sjuksköterskor från både Vård & Omsorg och För-
skola & Grundskola kunnat samarbeta för att utföra 
vaccinationerna. 

Att livet inte kan levas som vanligt kan påverka 
risken för psykisk ohälsa. Vi har genomfört en 
mängd insatser under året för att stärka invånarnas 
psykiska hälsa, som fritidsaktiviteter för barn och 
unga, utveckling av friluftslivet och utökning av 

seniorverksamheten till totalt 18 mötesplatser runt 
om i kommunen. Psyklyftet, en temamånad om 
psykisk hälsa, har arrangerats för femte året i rad. Vi 
har också antagit en handlingsplan för suicidpreven-
tion, som kommer att underlätta för oss att arbeta 
långsiktigt och hållbart.  

Invånarna i Kungsbacka är särskilt nöjda med 
kommunen som en plats att bo och leva i – det visar 
resultatet av den senaste medborgarundersökningen. 
De allra flesta känner sig också trygga såväl dagtid 
som kvällstid. Just trygghet är ett område vi fortsatt 
arbetar aktivt med. I årets medborgarlöften, vår 
samverkansöverenskommelse med polisen, fokuserar 
vi bland annat på bättre belysning och fler vuxna på 
stan. Som en del i bibliotekens arbete med att öka 
den digitala tryggheten och kunskapen hos invå-
narna erbjuder Fyrens bibliotek utlåning av surfplat-
tor och bidrar även med stöd och handledning. 

Flera nya företag har etablerats i kommunen och 
vi har fortsatt att arbeta medskapande, inte minst 
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Malin Aronsson 
kommundirektör

INLEDNING

foto: Emelie Asplund

Lisa Andersson (M) 
kommunstyrelsens  
ordförande 

eftersom ett hållbart samhälle bygger på att invol-
vera. Utvecklingsarbetet Lätt & Rätt pågår för 
fullt för att göra det enklare för företag att göra 
rätt. Detta ska leda till ett rådgivande förhållnings-
sätt, en enklare och snabbare handläggning och 
kommunikation som är enkel och begriplig. Inom 
samhällsbyggnadsplaneringen har vi fortsatt arbe-
tet med digitala samråd för att möjliggöra för fler 
att delta och tycka till om planer för olika områden. 
Som kommun har vi ganska goda förutsättningar 
att kunna nå FN:s globala mål Agenda 2030, och 
hållbarhetens tre dimensioner – ekonomisk, eko-
logisk och social – har blivit en naturlig del av alla 
beslut vi tar. En viktig pusselbit för hur vi lång-
siktigt ska kunna växa hållbart är också den nya 
översiktsplanen som kommunfullmäktige nu fattat 
beslut om.  

Och växer gör vi. Under året har vi bland annat 
öppnat nya Särö vård- och omsorgsboende, byggt ut 
Frillesåsskolan och invigt parkeringshuset Linden. 
Med sporthallen, idrottsparken och Engelska skolan 
har Inlagsområdet blivit ett mycket trevligt och 
välbesökt område.  

Ingenting av detta hade dock varit möjligt utan våra 
duktiga medarbetare och förtroendevalda, som trots 
pandemin fortsatt leverera ett hängivet arbete för 
dem vi är till för. Stort tack för allt ni gör och för att 
ni bidrar till att göra Kungsbacka kommun till en 
god plats att leva på.   
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Året i korthet

Nettoinvesteringar

745 miljoner 
Årets resultat i kombination med en lägre inves-
teringsvolym möjliggjorde att kommunen kunde 
amortera på låneskulden. En positiv möjlighet ur 
ett finansiellt perspektiv.   
Mer om investeringar hittar du på sidan 84. 

Våra medarbetare

6 623
Så många är månadsanställda i Kungsbacka 
kommun. Under 2021 sjönk sjukfrånvaron i 
samtliga ålderskategorier. På sidan 51 kan du 
läsa mer om Kungsbacka som arbetsgivare.

Årets resultat

465 miljoner
Årets resultat motsvarar 8,4 procent av skatter 
och statsbidrag. Läs vår finansiella analys på 
sidan 30. 

God ekonomisk hushållning

36,5 %
Soliditeten är ett mått på kommunens lång-
siktiga handlingsutrymme. Läs om hur den 
utvecklas på sidan 28. 
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Hållbarhet

I jämställdhetsarbetet har 
kommunen handlat upp ett 
skyddat boende för kvinnor 
och barn samt tagit fram 
en handlingsplan för våld i 
närarelationer. 

Läs om kommunens arbete med hållbarhet på sidan 21.

Hit gick skattepengarna 2021

Varje hundralapp som  betalades 
i skatt till  Kungsbacka kommun 
under 2021 fördelades till verk-

samheterna på det sätt som 
framgår i diagrammet.

Förskola 
Grundskola

40,56 kr

Vård 
Omsorg

19,18 kr
Individ 

Familje
omsorg

13,56  kr
Gymnasium 

Arbets
marknad

10,79 kr

Kommun
gemensamt,
räddnings

tjänst,
politisk 

verksamhet

6,23 kr

Kultur
Fritid

5,08 kr

Teknik,
skatte

finansierat
3,87 kr Byggnads

nämnden

0,71 kr

Miljö 
 Hälsoskydd

0,02 kr
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Mera digital 
för att öka 
den digitala 
delaktigheten 

Samarbete mellan förvaltningarna och medskapande med invå-
nare	har	gett	värdefulla	insikter	för	att	göra	fler	delaktiga.

Att leva i digitalt utanförskap innebär stora utmaningar 
för den enskilda individen i dagens samhälle. Behovet 
av att öka den digitala delaktigheten har varit en viktig 
fråga under längre tid, vilket inte minst personalen på 
biblioteken och Senior i Kungsbacka ofta stött på. För 
att kunna möta behovet på bästa sätt startade satsningen 
Mera digital, där flera förvaltningar arbetat tillsammans.
 
Isabelle Kristensen som arbetar med digital delaktighet, 
berättar:

– I Mera digital arbetar vi som Ett Kungsbacka för 
allas rätt att bli och vara digitalt delaktiga! Vi startade 
satsningen för att se hur vi kan öka den digitala kompe-
tensen hos våra invånare, och även hur vi kan använda de 
resurser vi redan har på plats ännu mer effektivt. 

För att ta reda på och förstå invånarens behov arbetar 
Isabelle och hennes kollegor med tjänstedesign, en metod 
som går ut på att ringa in det verkliga behovet innan man 
skapar lösningar. Genom att intervjua och observera dem 
man vill göra en förbättring för kan man sätta sig in i 
deras situation. De idéer som kommer fram ur detta fort-
sätter testas på målgruppen för att se att man är på rätt 
spår för att lösa behovet, eller om det behöver utvecklas 
vidare. 

– Vi samtalade med människor i vår närhet och invånare 
som besökte oss. Vi var nyfikna på deras behov och hur vi 
kan skapa nytta för dem vi är till för, berättar Isabelle. 
Vi ställde bland annat öppna frågor som berörde invåna-
rens vardag. Utifrån samtalen fick vi fram olika orsaker 
som till exempel att man var nyfiken men inte riktigt 
vågade prova olika digitala verktyg, att det fanns en 
rädsla för att bli lurad på nätet och att man saknade egen 
digital utrustning. 

En del av målgruppen bestod av äldre invånare, men även 
yngre involverades då några av sommarens feriearbetare 
fick vara delaktiga i att idégenerera olika koncept inför 
ett digitalt lärcenter. De hade bland annat lösningar som 
att lokala kändisar kan ha workshops och föreläsningar 
om digitala miljöer som unga befinner sig i samt att 
vårdnadshavarens kompetens och kunskaper också kan 
stärkas. 

Digitalt lärcenter
Utifrån de insikter som kommit av samtalen med invå-
nare har flera lösningar arbetats fram. 
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Redan nu kan man 
genom biblioteken 
i Kungsbacka låna 
digital utrustning 
som en surfplatta eller 
programmeringslådor 
precis som när man lånar 
litteratur. 

På Kulturhuset Fyren öppnar snart ett digitalt lär-
center där invånaren får möjlighet att delta på olika 
utbildningar, program och workshops, digital hjälp och 
handledning och möjlighet att testa digitala material och 
verktyg. Det kommer att finnas både en drop in-verk-
samhet samt utbildningstillfällen att anmäla sig till. 
Här kommer invånare kunna lära av och med varandra, 
tillsammans med personal som stöttar. 

– Vi hade aldrig kommit fram till de verkliga behoven 
hos invånarna utan tjänstedesign som metod, säger 
Isabelle. Vi kommer fortsätta samtala med invånare i alla 
åldrar för att se att vi verkligen svarar upp mot de behov 
som finns, och att de åtgärder vi gör ger nytta för våra 
invånare. Det ger så mycket att våga testa ihop med dem 
man vill förbättra för, och utvecklingen tar ju inte slut 
utan fortsätter hela tiden.
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Munkhättans 
gruppbostad 
är Årets team
De fyra hörnstenarna är alltid med för att göra det bättre för brukarna.

På Medarbetardagen firar vi det fantastiska arbete som 
utförs dagligen i kommunen verksamheter. Med arbets-
platskulturens fyra hörnstenar som utgångspunkt, nomi-
neras medarbetare som gjort det lilla extra till utmärkel-
serna Årets nytänkare, Årets välkomnare, Årets leverans 
och Årets team. 2021 års värdiga vinnare av Årets team 
består av Irene Romell, Åsa Nilsson, Amanda Edenlind, 
Rick Vallvingskog, Yvonne Persson, Catrin Strömgren, 
Petri Nojonen och Jessica Andersson – teamet på Munk-
hättans gruppbostad.

– Det kändes oväntat att få utmärkelsen, berättar teamet, 
men väldigt roligt att få uppskattning för vad vi gör! 
Vårt jobb är ju något som pågår dygnet runt, året om 
och kommer alltid att finnas. Men när det gäller arbets-
platskulturen har vi verkligen hittat hörnstenarna och 
vad de betyder för oss som grupp. 

Under pandemin har teamet som alla andra ställts inför 
nya förutsättningar och fått anpassa verksamheten efter 
det. En aktivitet som tidigare uppskattats av brukarna 
var att ibland gå på restaurang, något som inte var längre 
möjligt med restriktionerna. 
– Vi fick tänka nytt, berättar teamet, hur kan vi göra en 
trevlig matupplevelse på annat sätt? Vi har alltid jobbat 
mycket med delaktighet, och mat är något våra boende 
uppskattar. Vi började titta i kokböcker tillsammans med 

brukarna, och nu skriver vi nya menyer varje vecka. Alla 
är med och tycker det är roligt. 

Nya kollegor
Inte heller daglig verksamhet kunde utföras på vanligt 
sätt, där brukarna åker iväg till sina verksamheter. Istället 
kom personal till Munkhättan och utförde daglig verk-
samhet på plats, vilket välkomnades av teamet. 

– Plötsligt fick vi in två nya kollegor i vår grupp, och det 
fungerade väldigt bra, säger teamet. Det var en stor vinst 
för brukarna att ha daglig verksamhet på boendet, och 
det funkade för alla. Dessutom var det samma personer 
som kom under en lång tid, och det var bra.

Ett annat sätt där teamet välkomnar lite extra är det 
välkomstbrev som skickas till nya vikarier. I brevet pre-
senteras enheten och vad man kan förvänta sig när man 
kommer dit. 

– Det är trygghetsskapande och väldigt uppskattat, 
berättar teamet. Vi skriver om allt ifrån hur ett arbetspass 
ser ut till var man kan parkera och var bussen stannar. 
Alla enheter skriver sådana här välkomstbrev, men vårt 
har också använts av vikariecenter som mall till andra. 
Det känns roligt att kunna dela med sig!
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På bilden syns delar av personalstyrkan på Munkhättans gruppbostad, vid mottagande av priset Årets team 2021.  

Samarbete en styrka
Just samarbete är en viktig hörnsten för teamet, som 
anser att en styrka är just att de är lyhörda för både 
varandras och andras idéer. Att stötta varandra är en 
självklarhet.

– Vi jobbar med människor och att stärka individen, 
säger teamet. Självständighet för olika personer kan se 
olika ut, och det är viktigt att våga prova nya idéer. Vi 
lyssnar på varandra och ser det inte som något miss-
lyckande om idén inte håller, utan att vi lär oss något. I 
vårt team blir alla stöttade och det är aldrig fel att ställa 
frågor. Varje person i teamet har just sin kompetens och 
erfarenhet, och tillsammans använder vi det för att göra 
det bättre för dem vi är till för – våra brukare. 
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Politisk  organisation
Den politiska organisationen i Kungsbacka kommun består av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kommunrevision, 11 facknämnder och 3 samverkansnämnder. 
 Kommunstyrelsen och facknämnderna har förvaltningar som sköter det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktige
Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret 
för den kommunala verksamheten. De beslutar om vilka 
mål man ska ha för samhällsutvecklingen och samhälls-
byggandet i kommunen, vilken service kommunens 
invånare ska få och hur pengarna i kommunens budget ska 
användas.

Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommu-
nala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp 
har de kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsen
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och sam-
ordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommun-
styrelsen och nämnderna genomför det som kommun-
fullmäktige beslutat om.

De politiska nämnderna
Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och 
vilken service man ska erbjuda kommuninvånarna inom 
det område som man ansvarar för, till exempel inom 
förskola, grundskola och äldreomsorg.

Kommunalt bolag och en stiftelse
Kungsbacka kommun har ett bostadsbolag, Eksta 
Bostads AB med dotterbolaget Tempohus Kungsbacka 
AB och en stiftelse för Tjolöholm slott. 

Kommunalförbund 
Vi ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, 
och har vår räddningstjänst i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.

Gemensamma nämnder
Kungsbacka kommun samverkar med Region Halland 
och de övriga hallandskommunerna i Patientnämnden 
och i Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpme-
del.

Kungsbacka kommun har gemensam övermyndarnämnd 
med Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Region Halland och hallandskommunerna sam-
verkar kommunen i Samordningsförbundet i Halland.

Mandatfördelning i kommun fullmäktige 
efter valet i september 2018
Så här fördelas platserna (mandaten) i kommunfullmäktige 
mellan de olika partierna. Totalt fördelas 61 platser.

Moderaterna (M) 19 

Centerpartiet (C) 8

Liberalerna (L) 6

Kristdemokraterna (KD) 4

Socialdemokraterna (S) 9

Sverigedemokraterna (SD) 9

Miljöpartiet (MP) 2

Kungsbackaborna (KB) 2

Vänsterpartiet (V) 2

Totalt
61 

mandat
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Kommunstyrelsen

ordförande 
Lisa Andersson (M) 

1:e vice ordförande 
Fredrik Hansson (C) 

2:e vice ordförande 
Eva Borg (S) 

Thure Sandén (M)

Marianne  
Pleijel (M)

Kalle Påsse 
 Sundvall (M)

Peter Söderberg (M) Maria Gathendal (M) Kristina Karlsson (C) Monica Neptun  (L)

Marie Wadström (KD) Johan Tolinsson (S)Carita Boulwén (SD) Maria Losman (MP)Susanne Andersson 
(SD)

INLEDNING

Kommunalråd
Kungsbacka kommun har fyra heltidsengagerade politi-
ker. De har titeln kommunalråd. 

Kommunalråden har delat upp arbetet mellan sig, och är 
kontaktpersoner i olika frågor. Vid den politiska bered-
ningen och i den politiska samordningen av och mellan 
nämnderna är de därför ansvariga inom olika områden.

Lisa Andersson (M)
• Budget
• Ekonomiska och övergripande frågor
• Näringslivsfrågor
• Mark- och bostadsförsörjning
• Plan- och byggfrågor
• Beredskaps- och informationsfrågor
• Energi och miljö, naturvårdsfrågor
• Eksta Bostads AB
• Tjolöholm stiftelsen
• Verksamheterna inom Bygg & Miljö samt Teknik

Fredrik Hansson (C)
• Demokratifrågor
• Barn- och ungdomsfrågor
• Kollektivtrafikfrågor
• Kultur-, turism- och fritidsfrågor
• Verksamheterna inom Förskola & Grundskola,  

Vård & Omsorg, Kultur & Fritid samt Service

Eva Borg (S)
• Oppositionsråd

Monica Neptun (L)
• Arbetsmarknadsfrågor
• IT-frågor
• Samordning av internationella frågor
• Invandrings- och flyktingfrågor
• Personal- och organisationsfrågor
• Verksamheterna inom Gymnasium & Arbetsmarknad 

samt Individ & Familjeomsorg
• Jämställdhet
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Den kommunala koncernen
I följande avsnitt beskrivs den kommunala koncernen. Nedan följer en kort-
fattad beskrivning av respektive nämnd och styrelses ansvarsområde. 

Kungsbacka kommuns organisation

 *  Överförmyndarnämnden är gemensam för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner från och med 1 januari 2019.
 ** Patientnämnden Halland är gemensam för Hallands län. Region Halland är värdkommun.
 ***  Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. Region Halland är värdkommun.

Kommunfullmäktige

Eksta Bostads AB
  Tempohus
  Björkgläntans Fastighets AB

Fastighets AB  
Sankta Gertrud (vilande)

Stiftelsen Tjolöholm

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Arvodesberedning

Valberedning

Service

Kultur & Fritid

Teknik

Miljö & Hälsoskydd

Vård & Omsorg

Individ & Familjeomsorg

Krisledningsnämnd

Förskola & Grundskola

Valnämnd

Gymnasium & Arbetsmarknad

Byggnadsnämnd

Överförmyndarnämnd * Patientnämnd **
Nämnd för hemsjukvård  

och hjälpmedel ***

Privata utförare > 10 mkr

Teknik
Ragn-Sells
Viavest AB
Hallands	Länstrafik	AB

Individ & Familjeomsorg
Humana assistans

Vård & Omsorg
Gottskärs hemtjänst AB
Humana omsorg AB
Olivia Hemtjänst AB
Vardaga AB
Vardaga Äldreomsorg AB

Nämnder

Kommunala bolag Samägda bolag

Stiftelse

Kommuninvest ekonomisk 
förening

Kommuninvest i Sverige 
AB

Inera AB

Räddningstjänsten i 
 Storgöteborg
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Byggnadsnämnd 
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 
inom plan- och bygglagen, framförallt för frågor om 
förhandsbesked, bygglov, rivningslov, samt tillsyn över 
byggnadsverksamheten. Nämnden ansvarar även för 
kommunens detaljplaneverksamhet, samt kart- och mät-
ningsverksamhet. Från 2020 har nämnden gemensam 
förvaltningsorganisation med Miljö & Hälsoskydd.

Individ & Familjeomsorg 
Nämnden ansvarar för kommunens individ- och famil-
jeomsorg, vilket innefattar social barn- och ungdoms-
vård, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familje-
rådgivning, samt medling vid ungdomsbrott. Nämnden 
ska också erbjuda stöd och hjälp vid våld i nära relationer. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för att 
tillhandahålla kommunens skyldigheter avseende vissa 
omsorger, insatser och vård för personer med funktions-
hinder. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar 
för sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverk-
sam ålder med psykiskt funktionshinder i enlighet med 
psykiatrisamordningens definition av målgruppen.

Förskola & Grundskola 
Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för för-
skola och pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola 
och fritidshem. Nämnden ansvarar även för korttids-
tillsyn för skolungdomar över 12 år, enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden 
ansvarar för att besluta om rätt till bidrag för fristående 
utbildning och omsorg och ha tillsyn över verksamheten. 

Gymnasium & Arbetsmarknad 
Nämnden ansvarar för utbildning i gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inklu-
sive komvux som särskild utbildning. Vidare ansvarar 
nämnden för det kommunala aktivitetsansvaret för 16-20 
år, korttidstillsyn för elever i frivilliga skolformer samt 
all studie-och yrkesvägledning i kommunen. Nämnden 
ansvarar för etablering av ensamkommande barn och 
nyanlända vuxna och familjer. All myndighetsutövning 
inom försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd är 
också nämndens ansvar, så också ansvar för vård av unga 
för dels ensamkommande dels asylsökanden som har 
fyllt 18 år, men inte 21 år. Nämnden ansvarar också för 
enheten för arbetsmarknad.

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
instans. Kommunfullmäktige beslutar om gemensamma 
mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten samt 
kommunens budget.

Kommunrevision 
Kommunfullmäktige utser politiker att vara förtroende-
valda revisorer i kommunrevisionen. Kommunrevisionen 
är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur 
kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I 
uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen 
och kommunala stiftelser.

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för att leda, 
samordna och följa kommunens verksamheter, utveck-
ling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha fokus på 
utveckling av kommungemensamma frågor, strategisk 
styrning, strategiskt stöd och ska ha uppsikt över andra 
nämnder och bolag. Styrelsen ansvarar för att en effektiv 
och ändamålsenlig organisation upprätthålls som ger 
effekter på helheten. Styrelsen bereder alla ärenden till 
kommunfullmäktige. 

Kultur & Fritid 
Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fri-
tidsverksamhet vilket innebär att vi i egen regi eller 
genom samarbetspartners driver till exempel teater, 
bibliotek, kulturskola, bad- och idrottsanläggningar 
och mötesplatser för unga och seniorer. Nämnden ger 
stöd och bidrag till olika organisationer inom området. 
Vi samordnar och utvecklar friluftsliv, folkhälsoarbete, 
brotts- och drogförebyggande arbete samt barnrättsar-
bete. Därtill ger vi stöd inom området kulturmiljö och 
ansvarar för marknadsföring och information via vår 
turistbyrå. 

Miljö & Hälsoskydd
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för tillsyn 
inom främst miljöskydd och hälsoskydd, livsmedel och 
receptfria läkemedel. Nämnden medverkar också i pla-
nering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden 
ansvarar för kommunens tillstånd och tillsyn för alkohol-
servering och försäljning av tobak och e-cigaretter. Från 
2020 har nämnden gemensam förvaltningsorganisation 
med Byggnadsnämnden.

Servicenämnden 
Nämnden för Service ansvarar för kommunens lokal-
försörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut 
lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Nämn-
den ansvarar också för lokalvård i kommunens lokaler 
och måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden. 
Dessutom ingår kundcentret Kungsbacka direkt, den 
interna supportfunktionen Service direkt, Digitalt center, 
rådgivning, personalförsörjning samt inköp och fordons-
hantering i nämndens ansvar. 
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Teknik 
Nämnden för Teknik ansvarar för planering, drift och 
utbyggnad av samhällets infrastruktur såsom gator och 
gatubelysning, gång- och cykelvägar, allmänna platser 
och parker, dricksvatten och avloppsrening, sophämtning 
och återvinning samt det kommunala bredbandsnätet. 
Nämnden ansvarar också för trafik och parkeringsfrå-
gor, lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsarbetet samt 
färdtjänsten. 

Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för myndig-
hetsutövning och utförandet av insatser till invånare i 
alla åldrar som har behov av vård och omsorg samt för 
det kommungemensamma vikariecentret. Nämnden 
ansvarar för att tillgodose en vård och omsorg som är 
säker, har god kvalitet och som bedrivs i enlighet med 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) samt andra föreskrifter. Inom ansvaret ingår 
både verksamhet som drivs i kommunal och privat regi. 
Nämnden har hälso- och sjukvårdsansvaret i ordinärt och 
särskilt boende samt i verksamheter inom förvaltningen 
för Individ & Familjeomsorg. Ansvarsområden är också 
kommunens vikariecenter, hemtjänst, vård- och omsorgs-
boende, korttidsboende (inklusive växelvård), hemsjuk-
vård, dagomsorg, uppsökande verksamhet, anhörigstöd, 
bostadsanpassning, hjälpmedel samt taxor, avgifter och 
ersättningar inom området. 

 

Bolag 

Eksta Bostads AB 
Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostadsfö-
retag. Eksta äger och förvaltar hyresrätter samt äldrebo-
enden, förskolor och skolor samt ett fåtal kommersiella 
lokaler. 

Tempohus i Kungsbacka AB 
Dotterbolag till Eksta Bostads AB 

Björkgläntans Fastighets AB 
Dotterbolag till Eksta Bostads AB 

Stiftelsen Tjolöholm 
Stiftelse med uppdrag att förvalta och utveckla Tjolö-
holms slott. Kungsbacka kommun är stiftelsens huvud-
man. 

Händer av papper på en fönsterruta. FOTO: Cipria Gorga
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Översikt över  
verksam hetens utveckling
I följande avsnitt sker en analys av utvecklingen över tid 
för Kungsbacka kommun samt den samlade kommun-
koncernen. Den senare utgörs av Kungsbacka kommun 
samt dess helägda dotterbolag Eksta Bostads AB. Från 
2018 ingår Tempohus i Kungsbacka AB som en del i kon-
cernen Eksta Bostads AB. Undantagsregel tillämpas för 
Stiftelsen Tjolöholm som inte ingår i de sammanställda 
räkenskaperna. 

Kungsbacka kommun är en expansiv kommun belä-
gen i en expansiv region. Detta ställer krav på utökad 
kommunal service men också nyinvesteringar samt 
reinvesteringar i äldre tillgångar. Investeringar för den 
kommunala verksamheten sker i såväl kommunen som 
det kommunala bolaget Eksta Bostads AB. Trots starka 
resultat de senaste åren har låneskulden i såväl kommu-
nen som koncernen ökat, vilket främst förklaras av höga 
investeringsvolymer. 2021 bröts dock trenden då skulden 
hänförlig till lån i banker och kreditinstitut minskade. 
Främsta förklaringen är att kommunen amorterat på sin 
låneskuld. Detta är positivt ur ett finansiellt perspektiv, 
särskilt ifall dagens låga ränteläge skulle ändras.

2021 fortsatte trenden med en avtagande befolkningsök-
ning. 2021 i likhet med 2020 innebar ungefär en halverad 
befolkningsökning jämfört med åren innan.

De senaste årens ekonomiska resultat sticker ut i jäm-
förelsen. 2021 års resultat för både kommunen och 
kommunkoncernen överstiger föregående år. De huvud-
sakliga förklaringarna är högre skatteintäkter och statsbi-
drag, lägre volymer i verksamheterna, samt lägre inves-
teringsvolymer. Även 2021 har pandemin stark påverkan 
på det ekonomiska resultatet till följd av diverse olika 
stödåtgärder. Mer om detta i den finansiella analysen.  

De senare årens starka resultat till trots kvarstår utma-
ningen att även i framtiden möta förändrad demografi 
och höga investeringsbehov inom ramen för en god eko-
nomisk hushållning. Pandemins påverkan på uppskjuten 
vård med mera väntas därtill bidra till ökade kostnader 
kommande år. Hur stor denna utmaning blir är idag svårt 
att sia om. 

Kommunen 2017 2018 2019 2020 2021

Folkmängd 81 986 83 348 84 395 84 930 85 301

Kommunal skattesats 21,33% 21,33% 21,33% 21,33% 21,33%

Verksamhetens intäkter 1 125 1 125 1 213 1 253 1 184

Verksamhetens kostnader 5 252 5 345 5 636 5 673 5 822

Avskrivningar 280 293 315 344 374

Varav avskrivningar finansiell leasing 0 0 1 3 8

Årets resultat 163 171 210 415 465

Nettoinvesteringar 492 744 958 861 745

Nettoinvesteringar	exklusive	finansiell	leasing 492 744 948 857 623

Soliditet	inklusive	totala	pensionsförpliktelser	(%) 28,8% 28,4% 31,5% 33,3% 36,5%

Självfinaniseringsgrad	(%) 90% 62% 55% 88% 113%

Självfinaniseringsgrad	exklusive	finansiell	leasing	(%) 90% 62% 55% 88% 133%

Lån i banker och kreditinstitut 650 950 1 350 1 550 1 450

Låneskuld kronor per invånare 7 928 11 398 15 996 18 250 16 999

Antal årsarbetare 6 285 6 181 6 283 6 292 6 305

Kommunala koncernen 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter (mkr) 1 320 1 350 1 450 1 539 1 431

Verksamhetens kostnader (mkr) 5 270 5 392 5 703 5 746 5 882

Avskrivningar 343 361 406 421 457

Årets resultat (mkr) 193 202 243 512 531

Soliditet	inklusive	totala	pensionsförpliktelser	(%) 20,3% 20,5% 22,8% 25,0% 27,7%

Lån i banker och kreditinstitut 3 754 4 225 4 857 5 170 5 153

Nettokoncernskuld, kr/invånare 45 788 50 691 57 551 60 874 60 410
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Viktiga förhållanden  
för resultat & ställning 

Att förstå och förhålla sig till hur olika trender och 
omvärldsfaktorer påverkar Kungsbacka kommun är avgö-
rande för att vi ska kunna förbereda oss för framtiden. I 
samband med kommunens Framtidsdag i oktober 2021 
lanserades första versionen av rapporten ”Kungsbacka i 
världen”, ett resultat av ett nytt arbetssätt kring omvärlds-
analys i kommunen. Rapporten är uppbyggd utifrån 
globala megatrender, såsom förändrat klimat, teknik, 
demografi och värderingar.

Pandemin
Coronapandemin har fortsatt att ha stor påverkan på 
samhället och kommunens verksamheter. Både början 
och slutet av året såg en hög smittspridning och restrik-
tioner. Effekten av pandemin har varit betydligt mer 
kännbar för vissa verksamheter än för andra. 

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
har många människor både inom och utanför organi-
sationen fortsatt att arbeta hemifrån. De allra flesta av 
Kungsbackas medarbetare behöver vara fysiskt närva-
rande på sin arbetsplats för att utföra sitt arbete. Men 
för hundratals medarbetare har distansarbete under de 
senaste två åren etablerats som ett nytt normaltillstånd. 
Detta har fortsatt ställa krav på att skapa nya, digitala 
arbetssätt och tillhandahålla verktyg för att stötta sådana. 
Förutom en ökad digital mognad har distansnormen i 
vissa fall lett till förbättrade möjligheter till samarbete 
och utbyte med andra organisationer.

För skolornas del ledde pandemin till distansunder-
visning för högstadieelever (delar av januari-mars) och 
inställda nationella prov. Studentfirandet blev, liksom 
året innan, annorlunda. Det alternativa firandet innebar 
att studenternas utspring fördelades på flera dagar och 
med ett mindre antal elever vid varje tid. Upplägget blev 
mycket uppskattat och delar av det kommer att behållas 
även efter pandemin.

Arbete och studier på distans har inneburit både möj-
ligheter och utmaningar vad gäller psykiskt och fysiskt 
välmående. En positiv konsekvens är ökad flexibilitet 
mellan fritid och jobb/skola, medan negativa konsekven-

ser innefattar känslor av ensamhet och ökad utsatthet för 
personer i destruktiva familjeförhållanden.
Stora delar av Kungsbackas näringsliv har haft högt 
tryck och stor efterfrågan under året, men det har varit 
svårt för besöksdrivna företag. Att locka människor till 
evenemang samtidigt som restriktioner följs har varit 
en utmaning. 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.

För kultur- och fritidsverksamheterna har restriktionerna 
varit den helt dominerande omvärldsfaktor som påver-
kat verksamheten. Att många har tvingats avstå från 
fritidsaktiviteter har synliggjort betydelsen av kultur, 
idrott och sociala sammanhang. Utmaningen har varit att 
anpassa verksamheter istället för att helt stänga ner, även 
om sådana perioder också förekommit. 

Omställningsarbetet har i vissa delar varit av godo. Det 
digitala tillgängliggörandet har gjort att nya målgrupper 
har nåtts inom till exempel teatern, kulturskolan, biblio-
tek och mötesplatser för unga. Trenden att ta del av detta 
utbud digitalt är svår att tolka. Är den här för att stanna 
eller sätter människor ett särskilt värde på att uppleva 
saker på en gemensam plats och tid? Under året har vi 
behövt hantera båda behoven. 

För Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess har 
utgångspunkten varit att så långt möjligt inte förändra 
arbetssättet. Vad som har försvårat för kommuninvånare 
att bli självförsörjande är att möjligheterna till anskaff-
ning av praktikplats och anställningar har begränsats. 
Arbetslösheten nådde en topp i början av sommaren 
2021, särskilt för ungdomar. Men i december hade den 
gått tillbaka till de lägsta nivåerna sedan januari 2019. 

Pandemin förväntas få negativa konsekvenser för såväl 
den globala som den svenska ekonomin, men vi har ännu 
inte sett den lågkonjunktur som befarats sedan början av 
pandemin. Antalet inkommande nya bygglovsärenden 
har fortsatt öka under året. I huvudsak har den verksam-
heten löpt på likt ett normalår, om än med vissa juste-
ringar i arbetssätt och mötesformer.

Omvärlden påverkar oss

18     Kungsbacka kommuns årsredovisning 2021



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Däremot har kommunens vård- och omsorgsverksamhe-
ter naturligtvis påverkats i mycket hög grad av pandemin. 
Vaccinering av invånare och medarbetare i kombination 
med minskande smittspridning i samhället innebar under 
sommar och höst en successiv återgång till ordinarie ruti-
ner. Daglig verksamhet som tidigare under året bedrevs 
på bostad med särskild service och i enstaka lokaler 
i Kungsbacka flyttade i augusti tillbaka till ordinarie 
lokaler.

För flera av kommunens verksamheter har en utmaning 
varit att tillämpningar och tolkningar av myndigheter 
med olika lagstiftningar ibland har hamnat i konflikt 
med varandra. Det gäller till exempel regler kring 
arbetsmiljö, smittskyddslagstiftning och skollag/skolför-
ordning.

Flera verksamheter har också påverkats av den globala 
bristen på vissa inventarier och datorkomponenter, 
som halvledare. Det har bland annat lett till försenade 
leveranser av datorer och telefoner internt. Kommunens 
livsmedelsgrossister har minskat sin försäljning, främst 
på grund av en minskad efterfrågan i den privata sektorn. 
Det skapar en osäkerhet kring prisutvecklingen framåt.

Behovet av administrativa lokaler har förändrats stort 
under året. Restriktioner, distansarbete och en ökad digi-
talisering har skapat nya förutsättningar för att effekti-
visera nyttjandet av kommunens lokaler. Återgången till 
mer arbete på plats när restriktioner togs bort har ställt 
nya krav, till exempel komplettering med utrustning för 
digitala möten och hybridmöten.

Demografi
Befolkningen ökade under 2021 med 371 invånare, 
vilket precis som 2020 var betydligt mindre än förvän-
tat. Inflyttningen till Kungsbacka har minskat stadigt 
under året, framför allt från Göteborg, och utflyttningen 
har ökat. Men även Göteborg och Mölndal har haft låg 
folkökning på grund av minskad invandring och ökande 
utflyttning. Istället har Härryda, Varberg och Falkenberg 
ökat kraftigt under 2021. Den befolkningsutveckling 
som tidigare har förväntats i Kungsbacka är i de senaste 
beräkningarna förskjuten till 2030. 

Efter en viss avmattning under år 2020 visade bostads-
marknaden åter stor efterfrågan under 2021. Enligt 
socialtjänstlagen har kommunen en skyldighet att 
erbjuda bostäder åt vissa individer i olika livssituatio-
ner. Bostadsbristen i kommunen medför svårigheter att 
tillgodose behovet av såväl ordinära hyreslägenheter som 
bostad med särskild service. Det byggs mycket bostäder 
i Kungsbacka, men andelen hyresrätter är fortsatt låg 
jämfört med andra kommuner. 
Kommunens vård- och omsorgsverksamheter väntas de 
kommande åren få ett kraftigt ökat inflöde av kunder, 

med tillhörande kostnader. Därför har arbetet med 
Kungsbackas informationskampanj om ”Ett samhälle i 
förändring” intensifierats under året. 

För att säkra kompetensförsörjningen och rekrytering av 
framtidens medarbetare krävs också omfattande insatser. 
Konkurrensen om medarbetare med kompetens såväl 
inom vård som pedagogik väntas bli hård. I den statliga 
utredningen "Stärkt kompetens i vård och omsorg" (2019) 
föreslogs att titeln undersköterska blir skyddad yrkestitel 
från och med juli 2023, vilket kan komma att påverka 
utmaningarna.

En ny socialtjänstlag kommer att ställa högre krav på 
kunskapsbaserade arbetssätt och metoder. Här har 
kommunen sedan några år ett samarbete med Högskolan 
i Halmstad, vilket förväntas bidra till att bättre kunna 
möta framtida krav.

Den förändring av arbetsmarknadspolitiken som påbör-
jades 2019 har fortsatt att påverka under 2021. Sedan 
Arbetsförmedlingens lokalkontor i Kungsbacka stäng-
des har trycket på Kompetenscentrum ökat. Det gäller 
särskilt nyanlända, som generellt inte har en hög digital 
mognad och föredrar fysiska möten framför digitala. 
Reformeringen av Arbetsförmedlingen har tagit ytterli-
gare steg under året genom införandet av en matchnings-
tjänst där fristående aktörer spelar en betydligt större roll 
än tidigare. Övergången från tidigare system har skett i 
flera steg i samtliga kommuner i Sverige, med viss förse-
ning till följd av pandemin. Under hösten har förberedel-
ser skett inför införandet i Kungsbacka. 

Klimat
Hållbarhetsfrågorna fortsatte att öka i betydelse under 
året. Särskilt tydligt är det vad gäller miljö och klimat. 
Delvis beror det på att 2021 var ett år med många 
extrema väderhändelser världen över. FN:s klimatpanel 
IPCC redovisade forskning som tydligt visar på sam-
bandet mellan människans utsläpp av CO2 och extrem-
vädret. Toppmötet COP 26 i Glasgow ledde till överens-
kommelser om att fördubbla stödet för klimatanpassning 
till 2025 och en uppmuntran till länder att skärpa sina 
klimatmål redan 2022.

Kungsbacka har under 2021 påverkats av effekterna av 
extremväder, till exempel kraftiga lokala skyfall. Det 
fanns beredskap för att snabbt införa bevattningsförbud 
under sommaren, men det behövdes aldrig. Fler torra 
somrar med risk för bevattningsförbud ökar fokuset 
på hur vi använder vårt vatten. Mer nederbörd sätter 
ytterligare press på kommunens avloppssystem och 
avloppsreningsprocesser. Under året har det gjort att 
dagvattenplanering, skyfallshantering, skyddsbarriärer 
mot Kungsbackafjorden och frågor om vattenanvändning 
fått mycket fokus för kommunen.
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Regeringen föreslog i år att kommunerna ska ta över 
ansvaret för förpackningsavfallet från hushållen och att 
producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen. 
Förändringen ska ske etappvis under åren 2024–2026. 
Insamlingen av de vanligaste förpackningsslagen ska ske 
fastighetsnära för att fungera på bästa sätt. 

Nämndernas ansvar enligt plan- och bygglagen, mil-
jöbalken och andra lagar ger ett särskilt tydligt bidrag 
till att nå hållbarhets- och miljömål. Där uttrycks bland 
annat att bestämmelserna ska främja en hållbar sam-
hällsutveckling och syftar till att skapa jämlika och goda 
sociala levnadsvillkor liksom att skydda människors miljö 
och hälsa. En nationell strategi för miljöbalkstillsyn har 
presenterats under hösten. Miljötillsynen är ett viktigt 
styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken och 
därmed främja en hållbar utveckling av samhället utifrån 
miljömålen. Under året har utbildningar i strategin 
genomförts, liksom en kartläggning över hur hållbar-
hetsmålen hänger ihop med miljöbalken. Medvetenhet 
om hållbarhetsfrågor förväntas också öka förståelsen och 
ge draghjälp i tillsynsarbetet.

Värderingar
Samhällskontraktet, vad invånare och offentlig sektor 
förväntar sig av varandra, håller på att förändras. Kom-
munens tjänster och leveranser kan påverka upplevelsen 
av samhällskontraktet och tilliten i samhället. Invånarnas 
tillit till varandra och deras förtroende för kommunen 
beror i sin tur på i vilken mån vi förmår att leva upp till 
vår sida av samhällskontraktet. Det innebär bland annat 
att kunna leverera trygghet och social service, funge-
rande infrastruktur och förutsättningar för ett livaktigt 
näringsliv. Invånarnas upplevelse av kommunens tjänster 
blir därför allt viktigare. Under året har kommunen på 
olika sätt arbetat för att stärka den upplevda tryggheten i 
samhället, till exempel genom samarbete med Brottsföre-
byggande rådet och polisen.

I samhället sker en värderingsförändring från "överkon-
sumtion" till "cirkulärt". Invånare efterfrågar ökade möj-
ligheter till återbruk och återvinning. Mängden avfall har 
dock inte minskat i samma utsträckning. Det kan krävas 
mycket samarbete mellan offentlig och privat verksamhet 
för att möjliggöra affärsmässiga lösningar inom cirkulär 
ekonomi. Kommunen har möjligheter att påverka invån-
arnas konsumtionsmönster, till exempel via avfallstaxan.
Under 2021 skedde en mängd förändringar i lagar och 
förordning som påverkar skolan. 

Kursplanerna i grundskolan och vissa ämnesplaner på 
gymnasial nivå har reviderats. Syftet med ändringarna 
är att kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen 
ska förbättras och att betygen ska bli mer rättvisande för 
eleverna. Ändringarna innebär bland annat att fakta och 
förståelse betonas tydligare. 

Skrivningar om sexualitet, samtycke och relationer 
förstärks också i läroplanerna. Undervisningen i detta 
kunskapsområde ska i högre grad främja elevers hälsa 
och välbefinnande och stärka deras förmåga att göra 
medvetna, självständiga val. Det införs även nya skriv-
ningar om motverkande av hedersrelaterat våld och 
förtryck, liksom förstärkta skrivningar om jämställdhet 
som ska motverka begränsande könsmönster. Skolorna 
ska tillämpa ändringarna från hösten 2022. 

I kommunens arbete för att motverka och stärka kom-
petens kring hedersrelaterat våld och förtryck ingår 
också samverkan för ett nytt regionalt stödcentrum, där 
polismyndigheten och flera kommuner och regioner 
ingår.

Teknik
Förändrade arbetssätt med ett mer flexibelt arbetsliv och 
accelererande digitalisering har kommit som en följd av 
pandemin. Den digitala mognaden har ökat snabbt. För 
att nyttja möjligheterna inom digitaliseringen behöver 
kontinuerligt lärande vara en självklarhet, där systemby-
ten är en del av vardagen, och våra arbetssätt förändras i 
takt med den tekniska utvecklingen. 
Under slutet av 2021 har de medarbetare som inte har 
arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro på en viss plats 
fortsatt arbeta delvis på distans. Vi börjar se tecken på 
möjligheten att anställa medarbetare som bor långt bort 
och endast distansarbetar, vilket kan påverka framtidens 
kompetensförsörjning. 

Teknikutvecklingen har lett till allt fler frågor om 
säkerhet relaterade till kommunens digitala verktyg 
och system. Ett snabbt växande säkerhetsproblem är så 
kallad ransomware, utpressningsprogram som låser data. 
Under 2021 har det drabbat både privat och offentlig 
sektor i Sverige. Ökningen av dataintrång, bedrägerier 
och spridning av skadlig kod har gjort att Kungsbacka 
behövt fokusera ännu mer på informations- och IT-sä-
kerhet. Under året varnade Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) för att kommuner är mål-
tavlor för allt fler attacker. De har även höjd beredskap 
för påverkansförsök inför valet 2022. 

Invånarnas krav på digital service har fortsatt öka. För 
att möta förväntningarna har kommunen arbetat med 
digitalisering inom allt fler områden. Det handlar till 
exempel om säkrare kommunikation kring ärenden och 
nya möjligheter för invånare att få ut sina handlingar 
direkt från ett e-arkiv, men också om intern effektivi-
sering genom förenklade processer och automatisering.  
Digitaliseringen leder till högre krav på kunskaper om 
digital utveckling, men även om de lagar som reglerar 
området, såsom sekretess och GDPR.
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Hållbarhetsredovisning 

Vårt	hållbarhetsbokslut	visar	hur	vi	förflyttar	oss	mot	ett	mer	hållbart	
samhälle	och	om	våra	resurser	används	på	ett	effektivt	sätt	i	förhål-
lande till de globala målen. Vi analyserar också var kommunen behö-
ver lägga fokus för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld.

Jordens länder och ledare står inför stora utmaningar de 
kommande åren. Som FN:s generalsekreterare konsta-
terade så är vår generation den första som kan utrota 
fattigdomen på jorden och den sista som kan stoppa 
klimatförändringarna. 

De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är det första 
samlade greppet som världens ledare tagit för att jobba 
gemensamt med hållbarhetsfrågor globalt. Vi i välfärds-
länderna har stora utmaningar vad gäller att fördela 
resurser över jorden men också för att minimera använ-
dandet av jordens ändliga resurser. De flesta av de globala 
målen hänger ihop. I Kungsbacka är klimat och biologisk 
mångfald två områden där vi verkligen kan göra skillnad.  

Koldioxidutmaningen
Vi kan konstatera att koldioxidutsläppen i Kungsbacka 
minskar men inte i den takt vi önskar. Vi har kommit en 
bra bit på vägen när det gäller omställningen till fossilfri 
uppvärmning där utsläppen minskar men även inom 
transporter. Vi gör också stora framsteg med CO2-ut-
släppen från våra livsmedel, som de senaste åren minskat 
utsläppen med 1 500 ton per år. Även den samordnade 
varudistributionen visar goda resultat när det gäller 
minskningen av CO2-utsläpp. Vi behöver bli bättre på 
att återanvända och återvinna vilket också minskar våra 
kostnader. För att öka möjligheten för våra invånare att 
agera cirkulärt kan kommunen genom sin avfallshan-

tering underlätta för invånarna att göra rätt. Vi behöver 
också bygga våra lokaler klimatneutralt sett över ett livs-
cykelperspektiv. En stor utmaning kommunen står inför 
är också att anpassa samhället utifrån översvämningar, 
skyfall och torka/värme. 

Kungsbacka är beläget i en tillväxtregion vilket ställer 
stora krav på en hållbar samhällsplanering och goda 
kommunikationer. Översiktsplanen lägger fokus på att 
kommunen ska växa i kollektivtrafiknära områden i 
syfte att så många som möjligt ska få tillgång till goda 
kommunikationer. Utmaningen för kommunen är den 
nationella och regionala infrastrukturen som möjliggör 
hållbara kollektivtrafiklösningar i storgöteborg. Utan 
denna riskerar regionen och därmed också Kungsbacka 
att kunna växa hållbart. För att minska behovet av 
arbetsresor till Göteborg behöver kommunen öka andelen 
arbetsplatser i kommunen vilket också den nya översikts-
planen pekar på. 

Mer solenergi krävs
Produktionen av förnybar energi ökar stadigt i kommu-
nen. Trots detta behöver vi öka mängden av framför allt 
solenergi. Kommunen ligger på 9:e plats i Sverige vad 
gäller produktion av solel, men då vi i stort saknar vatten-
kraft och inte har så mycket vindenergi behöver solener-
gin utvecklas ytterligare för att vi ska nå våra mål.  

17 mål för global utveckling.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Hållbar konsumtion är det mål i agenda 2030 som 
tillsammans med målet om att bekämpa klimatföränd-
ringarna är svårast för oss att nå. Vi lever och verkar i ett 
samhälle som tar stora resurser i anspråk, och att ändra 
vanor och beteenden mot mer resurseffektiva, cirkulära 
och energisnåla kan verka överväldigande. Samtidigt för-
brukar vi resurser i en takt som skulle kräva mer än fyra 
jordklot om alla levde som vi, så att fortsätta på inslagen 
bana är inte ett alternativ. 

Ökad psykisk ohälsa bland unga
Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är en 
utmaning. Kommunens verksamheter som riktar sig till 
både unga och gamla vittnar om ökad oro eller psykisk 
ohälsa på grund av pandemin. Kommunen behöver 
fortsätta rikta in sig på skolan som arena och utveckla 
metoder för att stötta elever som är i risk för att utveckla 
psykosomatiska besvär på grund av ångest eller stress 
kring skolarbetet, men även erbjuda en meningsfull fritid.
 
Elever gör bra resultat
Under det gångna pandemiåret har skolans betydelse för 
elevernas sociala utveckling och behov av samvaro fått 
stort fokus. Att få träffa sina vänner och lära tillsammans 
med dem har verkligen blivit viktigt. Samtidigt har den 
distansundervisning vi bedrivit fungerat väl och vi kan 
inte se några stora negativa effekter i elevernas resultat. 
De digitala kompetenserna har också fått en positiv 
utveckling. I förhållande till Kungsbackas förutsätt-
ningar är dock skolresultaten inom vissa områden lägre 
än förväntat. Ett samarbete mellan Eksta Bostads AB 
och Aranäsgymnasiets förstaårselever med teknisk 
inriktning har utmynnat i ett skarpt projekt där totalt 132 
elever arbetade med planeringen av Björkris vård- och 
omsorgsboende i Kungsbacka. I jämställdhetsarbetet har 
kommunen handlat upp ett skyddat boende för kvinnor 
och barn samt tagit fram en handlingsplan för våld i 

närarelationer. Utmaningen är att få med jämställdhets-
frågan såväl som barnrättsfrågan i allt vårt agerande. 

Fortsatt arbete med våra vattendrag
Endast 22 procent av kommunens vattendrag uppnår 
god ekologisk status, många av dem har fortsatt problem 
som är kopplade till övergödning och fysisk påverkan. 
Vi behöver därför arbeta vidare med åtgärder som kan 
minska näringsämnesförlusten samtidigt med insatser för 
att återställa vattendrag till mer naturlika förhållanden. 
Kungsbackafjorden är den mest känsliga delen av Kungs-
backas kuststräcka. Fjorden får ta emot vatten från både 
Kungsbackaån och Rolfsån men också från kommunen 
största reningsverk, Hammargård. 

Underlättar för de som söker bygglov
Trots pandemin och dess följder har inflödet till arbets-
marknadsprocessen varit lågt under hela 2021. Försörj-
ningsstödet har också legat lågt under året i jämförelse 
med de senaste tre åren. Vi utgör fortfarande en av de 
kommuner som hamnar i det lägsta spannet vid mät-
ning av företagsklimatet (bland de 25 procent med lägst 
poäng) men rör oss i rätt riktning. Den största positiva 
förändringen skedde inom området markupplåtelse. 
Betyget för bygglov är fortfarande lågt, och oförändrat 
mot 2020. Vi gör, har gjort och fortsätter göra många 
aktiviteter för att förbättra för näringslivet. Huvudsats-
ningen är Lätt och rätt i Kungsbacka som framför allt 
syftar till att underlätta för sökanden i bygglovsproces-
sen. Framöver ser vi att såväl den kommunala organisa-
tionen som kommunens näringsliv bör kunna vara mer 
drivande i att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion 
och produktion. Vi behöver också bli bättre på att matcha 
personer mot rätt arbete. 

Vi förtätar staden
Vår nya översiktsplan är antagen och anger att bostadsut-
vecklingen koncentreras till våra stationsorter. Där pågår 
stadsomvandling som syftar till att förtäta staden för att 
bland annat öka underlaget för bra kollektivtrafik och 
ge bättre möjligheter för näringslivet. Pågående projekt 
är Ejdern, Gjutaren och Liljan, och Sydöstra Centrum. 
Under året har 350 bostäder färdigställts inräknat 80 
lägenheter i Särö vård- och omsorgsboende. En utma-
ning för Kungsbacka är att bygga olika typer av bostä-
der i takt med att befolkningen ökar och utifrån olika 
målgruppers behov. Viktigt i detta sammanhang är att 
genom samhällsplaneringen minimera utanförskap – en 
risk som alltid finns i starkt växande orter. Fler och högre 
hus är totalt sett hållbart men kan leda till högre halt av 
olika partiklar i luften. Det är därför viktigt att gynna 
gång-, cykel-, och kollektivtrafik i tätorterna. Plane-
ringen av gaturummet är avgörande för luftkvaliteten i 
de centrala delarna av staden. Men det är även viktigt att 
avsätta utrymme för gröna och blå stråk för att erbjuda 
ytor för invånare, dagvatten och biologisk mångfald. 
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I följande avsnitt presenteras ett urval av faktorer som har 
påverkan på kommunens ekonomiska ställning. 

Demografi 
Den demografiska utmaningen ökar när åldersgrupperna 
under 19 år och över 65 år ökar mer än den arbetsföra 
befolkningen. Mellan 2000 och 2020 har försörjnings-
kvoten i Kungsbacka gått från 0,73 till 0,87 och beräknas 
fortsätta öka. När allt färre ska försörja fler i Kungsbacka 
och övriga kommuner i Sverige påverkas investeringsbe-
hovet och storleken på verksamheten. 

Bostadsbrist
Kungsbacka kommun är en expansiv kommun belägen i 
en expansiv region. Allt fler vill bosätta sig i kommunen 
vilket är glädjande. Samtidigt ställer detta stora krav på 
produktionen av bostäder i olika former. Ett väl fung-
erande bostadsbyggande möjliggör även för att företag 
ska kunna etablera sig i kommunen vilket har en positiv 
påverkan på den framtida utvecklingen.

Folkökningen i Kungsbacka har varit historisk låg under 
2021. Den beror på en minskad inflyttning från Västra 
Götalandsregionen kombinerat med en ökad utflytt-
ning till övriga Region Halland. Ändrade flyttmönster 
syns där Göteborg, Mölndal och Kungsbacka har sett 
minskande nettoinflyttning medan Varberg, Falkenberg, 
Härryda och Kungälv ser ökande nettoinflyttning. Detta 
är en trend som pågått under en längre tid, men som har 
accelererat under 2020 och 2021. Trenden kan härledas 
till de historiskt stora barnkullarna födda under 90-talet 
som börjar att hamna i familjebildande åldrar och söker 
småhus. Samtidigt har färdigställandet av bostäder i 
Kungsbacka ökat under 2021 jämfört med 2020, framfö-
rallt av småhus. Antalet planerat färdigställda bostäder 
bedöms öka de närmsta åren, även om takten för färdig-
ställandet beräknas skjutas på framtiden. Det påverkar 
prognosen framöver när det gäller befolkningsökningsut-
vecklingen. 

Den långsiktiga befolkningsprognosen uppdaterades 
under tredje tertialen 2021 för Kungsbacka kommun. 
Resultatet påverkar framförallt folkmängdökningen det 
närmsta tre åren. En stor inflyttning av personer mellan 
25–40 år beräknas och med de en ökning av antalet barn 
mellan 0–6 år. Därtill beräknas antalet personer över 
80 år att öka kraftigt på grund av stora barnkullar födda 
under 40-talet. 

Kompetensförsörjning
Konkurrensen om arbetskraften ökar ständigt, vilket 
ställer krav på kommunen att vara en attraktiv arbets-
givare. Förändrad demografi medför att tillgången på 
arbetskraft inte ökar i samma takt som efterfrågan. Detta 
medför ett allt växande behov av att tänka nytt samt hitta 
nya arbetssätt.

Finansiella risker  
Ränterisk 
Stora investeringsvolymer under de senaste åren har 
medfört en ökande låneskuld för såväl kommunen som 
kommunkoncernen. De höga investeringsvolymerna 
beror på både nyinvesteringar och reinvesteringar i 
äldre tillgångar. Upplåningsräntorna har varit låga de 
senaste åren vilket inneburit att den ökande låneskulden 
inte fått ett särskilt stort genomslag på kostnaderna. 
En eventuell räntehöjning, vilket allt fler bedömare nu 
tror vara inom räckhåll, medför dock en finansiell risk. 
Ju högre låneskuld desto större effekt får en eventuell 
räntehöjning. Mot bakgrund av detta är det positivt att 
kommunen och kommunkoncernen kunnat amortera på 
låneskulden under 2021.  

Borgensåtagande 
Kommunen har ingått borgen till ett totalt belopp om 
3 502 miljoner kronor. Av dessa avser 3 481 miljoner 
borgensåtagande till det helägda kommunala bolaget 
Eksta bostads AB. Därtill har kommunen utfäst borgen-
såtagande till föreningar om 12 miljoner samt till övriga 
bolag om 9 miljoner. Av borgensåtagandet bedöms åtag-
andet gentemot föreningar utgöra den största finansiella 
risken. Då dessa utgör en mindre del av det totala bor-
gensåtagandet bedöms inte kommunens borgensåtagande 
utgöra någon betydande risk.  

Valutarisk 
Kommunen gör mestadels affärer i inhemsk valuta. 
Handel i annan valuta utgör en liten andel. Valutarisken 
bedöms därmed i dagsläget inte utgöra någon betydande 
risk.   

Pensioner 
Kommunen har ett pensionsåtagande uppgående till 1 
795 (1 747) mnkr. Ur risksynpunkt är kommunens pen-
sionsförpliktelser viktiga att beakta eftersom skulden ska 

Viktiga förhållanden för resultat och 
ställning
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finansieras i framtiden. Kungsbacka kommun redovisar 
pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen. Detta 
innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen 
som en avsättning. Av nedanstående tabell framgår kom-
munens pensionsåtagande: 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen  
(inkl löneskatt) 

Varav avsättning 578,3 

Varav ansvarsförbindelse 1 216,4

Pensionsförpliktelse tryggad 
i försäkring 

0,0

Summa 1 794,7

 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Bedömning av skatteintäkter och statsbidrag sker utifrån 
underlag från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). 
Bedömningen sker i kombination med befolkningsprog-
nosen för kommunen. Avvikelser i befolkningsprognos 
slår därför mot erhållna skatter och statsbidrag. Därtill 
bidrar de generella statsbidragen i väsentlig grad. Dessa 
är svårare att bedöma då de ytterst hänförs till politiska 
beslut på riksnivå. Kungsbacka kommun erhåller årligen 
ca 5,5 miljarder kronor i skatteintäkter & statsbidrag. 
Även en mindre procentuell avvikelse får därför stort 
genomslag. 
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Händelser av väsentlig 
ekonomisk betydelse
Följande avsnitt beskriver händelser under räkenskapsåret samt eventuella hän-
delser efter årets slut som anses vara av väsentlig ekonomisk betydelse. 

Pandemins påverkan på verksamheterna
Pandemin påverkade verksamheterna under 2021, om än 
på lite annat sätt än under föregående år. I början av året 
påbörjades vaccinationen mot covid-19 vilket krävt stora 
resurser. Därtill har kommunens verksamheter bedrivits 
inom rådande restriktioner, vilket påverkat verksamhe-
terna på olika sätt. Vissa verksamheter har haft högre 
kostnader, medan andra haft lägre kostnader till följd av 
att verksamheten bedrivits i mindre skala än brukligt. 
Året avslutades med ökad smittspridning till följd av 
omikron vilket ledde till hög sjukfrånvaro, dels till följd 
av sjukdom, dels rådande karantänsregler. Situationen 
fortsatte över årsskiftet och påverkar verksamheten även 
under början av 2022.

Köp, försäljningar samt etable
ring av ny verksamhet 
Under 2021 fortsatte byggnation av nytt vård- och 
omsorgsboende i Björkris. Detaljplan antogs under 
föregående år och mark såldes till Eksta bostads bolag 
som genomför investeringen. Projektet finansieras genom 
kommunal borgen. 

Under 2021 såldes verksamhetsmark i såväl Duvehed som 
i Särö centrum, vilket bidrar till att möjliggöra för före-
tag att bedriva samt etablera verksamhet i kommunen. 
 

Större investeringar
Under 2021 fortsatte ny och ombyggnad av Varlaskolan. 
Investeringen utgör den beloppsmässigt största posten 
under 2021 följt av om- och tillbyggnad av Frillesåssko-
lan. Utöver detta färdigställdes parkeringshuset Linden.  

Förbättrade skatteprognoser och erhållna 
statsbidrag stärkte resultatet
2021 summeras med påtagligt högre skatteintäkter än 
vad som prognostiserades i samband med antagande av 
budget för 2021. Inledningsvis i pandemin befarades att 
skatteunderlaget skulle vika markant, vilket lyckligtvis 
inte blev fallet. Under 2021 har prognoserna successivt 
förbättrats vilket är en starkt bidragande faktor till årets 
starka resultat. 

Även om kommunen inte haft möjlighet att söka bidrag 
för merkostnader med anledning av covid-19, samt att 
ersättningen för höga sjuklöner varit lägre än föregående 
år så har kommunen erhållit stora summor statsbidrag 
under 2021. Dels i form av bidrag inom ramen för kost-
nadsutjämningen, dels i form av mer verksamhetsrelate-
rade bidrag. Exempel på det senare är skolmiljarden, samt 
bidrag inom vård- och äldreomsorgen. Därtill bidrar 
sänkta arbetsgivaravgifter för unga till lägre kostnader. I 
nedanstående tabell redogörs för ett urval av poster som 
påverkat årets resultat. 

Avser Belopp i miljoner kronor

Merkostnadsersättning covid-19 (avseende december 2020)* 7

Skolmiljarden 12

God vård och omsorg om äldre personer 33

Sänkta arbetsgivaravgifter unga 19

Ersättning sjuklöner 23

Totalt 94

*Beslut om ersättning togs under 2021. RKR bedömde därmed att ersättningen skulle intäktsföras under 2021.

Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen var i likhet med föregående år betydligt svagare än vad som varit fallet historiskt. På kort sikt 
har detta medfört överskott i flera verksamheter på grund av lägre volymer än budgeterat. Hur detta påverkar kommu-
nen på lång sikt är svårare att sia om, dels ifall den lägre ökningstakten kommer fortsätta även kommande år, dels hur 
det isåfall slår mot kommunens skatteintäkter.
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Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om andra  förhållanden 
som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala 
 koncernens och kommunens verksamhet. I avsnittet nedan lämnas  upplysningar 
om väsentliga aspekter av styrning, uppföljning och intern kontroll. 

Kungsbacka kommuns styrmodell

Målstyrning  
Kommunfullmäktige styr nämnderna genom mål och 
medel. För Eksta Bostads AB finns ägardirektiv och 
för Stiftelsen Tjolöholms slott stadgar. Fullmäktige 
tilldelar varje nämnd en ekonomisk ram och fastställer 
kommunövergripande mål som adresseras till de olika 
nämnderna. Fullmäktige har utifrån visionen beslutat 
om fem kommunövergripande mål för mandatperioden 
som preciseras i fokusområden där det behövs kraftsam-
ling. Fokusområdena kan brytas ned i nämndmål. Hur 
förvaltningarna arbetar med målen beskrivs i genom-
förandeplaner som är en del av förvaltningsbudgeten. På 
detta sätt säkerställs att de politiska prioriteringarna får 
genomslag i verksamheterna och den röda tråden från 
våra förtroendevalda till invånarna i Kungsbacka blir 
tydlig.   

Direktiv 
Utöver kommunövergripande mål styr kommunfullmäk-
tige med direktiv. För 2021 har fullmäktige inte beslutat 
om något direktiv. 

Värdegrund – arbetsplatskultur  
Värdegrunden handlar om förhållningssättet gentemot 
kommuninvånarna. För att framtiden ska växa och ta fart 
hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla 
sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur 
med kundens fokus och att vi litar på varandra och drar 
åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbets-
platskultur med hörnstenarna – vi välkomnar, vi tänker 
nytt, vi samarbetar och vi levererar – utifrån visionens 
slutord: Här jobbar människor som vill, vågar och kan. 
När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, 
verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, vi är 
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tillgängliga och möjliggör för inflytande och medska-
pande, vilket skapar trygghet för dem vi är till för.

Övergripande planer och program 
Utöver kommunövergripande mål och direktiv som 
beslutas i samband med budgeten finns ytterligare styr-
dokument. Dessa uttrycker fullmäktiges ambitioner för 
ett antal sakfrågeområden och är riktade till fler än en 
nämnd. Exempel på sådana dokument är: 
• Översiktsplan  
• Klimatstrategi  
• Näringslivsstrategi 2030 

Bokslut och årsredovisning 
Beslutad budget följs upp samlat för Kungsbacka 
kommun tre gånger om året. Detta sker per april, augusti 
samt december. Uppföljningarna per augusti och decem-
ber är lagstyrda och rapporteras till kommunfullmäktige. 
Dessa bokslut inkluderar Kungsbacka kommun samt en 
sammanställd redovisning innehållande det kommunala 
koncernföretaget Eksta bostads AB. Uppföljningen per 
april innefattar en prognos per helår och rapporteras till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därefter inom 
ramen för sin uppsiktplikt möjlighet att vid behov lyfta 
ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.  

Nämnderna har ansvar för att hålla sina nettokostnader 
inom tilldelad ram. Nämnderna upprättar rutiner för 
budgetuppföljning och intern kontroll vilket i praktiken 
innebär att de följer upp sin verksamhet tätare än de 
centrala uppföljningarna i april och augusti. 

För att ha en smidig hantering av de avvikelser som 
uppstår vid årsskiftet finns ett system för resultatfonder. 
Principen är att alla överskott som beror på effektivi-
seringar eller besparingar tas med i en resultatfond. 
Om nämnden får ett underskott kan detta täckas med 
resultatfonden. Fonden redovisas sidoordnat i en not till 
det egna kapitalet.

Kvalitetsuppföljning  
Uppföljningen av fullmäktiges mål är den bärande delen 
i kommunens kvalitetsuppföljning. Samtliga nämnder 
lämnar en kvalitativ redovisning över arbetet med att 
fördela resurser och att bidra till att uppfylla de kom-
munövergripande målen inom nämnden. På kommun-
nivå görs en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen, 
med grund i dels nämndernas redogörelse tillsammans 
med kvantitativa resultat genom indikatorerna kopplade 
till varje mål.

Vid sidan av mål och direktiv följs ett stort antal verk-
samhetsnyckeltal upp i nämnderna och på kommunnivå. 
Många nyckeltal kan också jämföras med andra kommu-
ner och liknande verksamheter. Det gör vi bland annat 
genom att delta i ett samarbete lett av Sveriges kommu-

ner och regioner (SKR) kallat KKiK - kommunernas 
kvalitet i korthet - som publiceras i databasen KOLADA. 

Flera av kommunens verksamheter har också ett kvali-
tetsarbete i enlighet med speciallagarnas krav. Exempel 
är skollagens krav (kapitel 4:2-8) på systematiskt kvali-
tetsarbete, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systema-
tiskt kvalitetsarbete som gäller för hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshin-
drade. Detta arbete redovisas till nämnderna, till berörda 
tillsynsmyndigheter och som nationell statistik.

Uppföljning av intern kontroll 
I Kungsbacka arbetar vi med intern kontroll i en årlig 
process som börjar med att nämnderna gör riskanalyser 
och tar fram internkontrollplaner. Riskerna ska avse hela 
nämndens verksamhetsområde samt några centralt förut-
bestämda områden inom HR, ekonomi och administra-
tion/information/IT. Utifrån planen genomförs gransk-
ningar i verksamheterna och resultatet av de genomförda 
granskningarna med tillhörande förbättringsarbete under 
året sammanfattas av varje nämnd i en intern kontroll-
rapport. Nämndernas uppföljningar sammanställs till en 
kommunövergripande rapport. 

Ansvaret för arbetet med intern kontroll regleras i Kom-
munallagen kapitel 6:7, av reglementen för kommunsty-
relse och nämnder samt genom våra ekonomistyrprinci-
per. 

Det finns inte en entydig definition av intern kontroll, 
men syfte innehåll och värde kan beskrivas som att intern 
kontroll bidrar till 
• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säker-

het och stabilitet 
• att informationen och rapporteringen om verksam-

heten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande 
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med 

mera.

Styrmodellen kommer under 2022 att ses över för att 
ge tydligare riktning i styrningen för omställning och 
förnyelse för att möta välfärdsutmaningarna. 
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God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Kungsbacka 
kommuns långsiktiga planering. Ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt 
beroende av varandra. Grunden för god ekonomisk hus-
hållning och hållbar utveckling liknar varandra – bägge 
bygger på långsiktigt tänkande och att varje generation 
står för de kostnader de ger upphov till. God ekonomisk 
hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett 
kortare och ett längre tidsperspektiv. De ekonomiska 
medlen är en restriktion för omfattningen av kommunens 
verksamhet. 

Kungsbacka kommun har valt att se på god ekonomisk 
hushållning utifrån tre områden, som på olika sätt invol-
verar hållbarhetsperspektiven:

Område Analys

Ekonomi Hur	den	finansiella	utvecklingen	ser	ut	
över tid

Politisk inriktning Hur väl de kommunövergripande 
målen uppfylls

Samhälle Hållbar utveckling och vad kommu-
nens arbete med de globala hållbar-
hetsmålen ger för resultat över tid

Bedömning av god ekonomisk hushållning
Av kommunfullmäktiges budget 2021 framgår att kom-
munen uppnår god ekonomisk hushållning när majori-
teten av nyckeltalen inom områdena ekonomi, politisk 
inriktning och samhälle motsvarar de definierade kraven. 
Därefter ska en samlad utvärdering av de tre områdena 
genomföras. Om minst två av områdena är på en godtag-
bar nivå har kommunen en god ekonomisk hushållning. 
Varje del, ekonomi, politisk inriktning och samhälle, 
väger lika tungt vid utvärderingen. 

Utvärderingen vad gäller området ekonomi visar att de två 
måtten avseende finansiering av investeringar respek-
tive soliditet uppnås. Självfinansieringsgraden för årets 
investeringar exklusive finansiell leasing uppgår till 133,4 
procent. Detta medför att den genomsnittliga lånefinan-

sieringsgraden av årets investeringar de senaste tre åren 
uppgår till 12,0 procent, vilket understiger målet om 40 
procent. Indikatorn är därmed uppfylld. Soliditeten för 
kommunkoncernen uppgår per 2021-12-31 till 27,7 pro-
cent. Den genomsnittliga soliditeten över treårsperioden 
uppgår till 25,2 procent vilket medför att indikatorn är 
uppfylld. 

Utvärderingen vad gäller den politiska inriktningen visar 
att vi är på god väg att nå de fem kommunövergripande 
målen. Det särskilda ägardirektivet till Eksta Bostads 
AB att avveckla Eksta Samhällsfastigheter AB är upp-
fyllt. Eksta Bostads ABs uppföljning av det finansiella 
ägardirektivet visar att det är svårt att nå en konsolide-
ring när kommunen önskar en ökad bostadsproduktion. 
Direktavkastningen är 4,7 procent vilket visserligen 
är en ökning jämfört med 2020 års avkastning om 4,2 
procent, men ägardirektivets krav om 6 procent nås inte. 
Bolaget redovisar en soliditet om 14,9 procent att jäm-
föra med ägardirektivets 20 procent. Samtidigt finns ett 
övervärde i fastighetsbeståndet och med hänsyn taget 
till det uppnås det långsiktiga soliditetsmålet. Därmed 
blir bedömningen att målen nås inom området politisk 
inriktning.

Utvärderingen vad gäller område samhälle visar att 
kommunen är bland de 25 procent bästa kommunerna 
alternativt uppvisar en trend som är i linje med eller över 
alla kommuners ovägda medel under den senaste fyraårs-
perioden på 13 av 15 mätbara Agenda 2030-mål. Därmed 
uppfylls område Samhälle.

Av Kommunbudget 2021 framgår att “Resultatet är 
godtagbart när en majoritet av nyckeltalen motsvarar de defi-
nierade kraven”. Vår bedömning är därmed att kommunen 
vid bokslutet 2021 uppfyller kraven på god ekonomisk 
hushållning utifrån kommunfullmäktiges beslutade 
definition.
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Ekonomi
Det ekonomiska perspektivet handlar om hur den finan-
siella utvecklingen ser ut över tid.

Mått/mål Krav

Finansiering av investeringar Att	kassaflödet	ska	vara	
så pass stort att årets 
investeringar inte låne-
finansieras	till	mer	än	
40 procent. Nyckeltalet 
beräknas på ett genom-
snitt för de tre senaste 
åren med bokslutsåret 
som sista året i treårspe-
rioden.

Soliditet Att bokslutsårets soliditet 
i koncernen ska vara lika 
eller högre än den genom-
snittliga soliditeten för 
treårsperioden.

Politisk inriktning 
Politisk inriktning handlar om hur de kommunövergri-
pande målen uppfylls samt hur ägardirektiven efterlevs.

Mått/mål Krav

Kommunövergripande mål Att måluppfyllelsen är 
oförändrad eller förbätt-
ras under mandatperio-
den. 

Ägardirektiv Att ägardirektiven årligen 
uppfylls.

Samhälle
Samhällsperspektivet handlar om hur vi lokalt uppfyller 
de globala hållbarhetsmålen och bidrar till samhället i 
stort.

Mått/mål Krav

Nyckeltalen som Rådet för 
Kommunal Analys (RKA) 
föreslagit som stöd för kom-
munerna genomförande av 
Agenda 2030.

Att vi är bland de 25 
procent bästa i Sverige, 
alternativt kan uppvisa 
en trend som ligger i 
linje med eller över alla 
kommuners ovägda medel 
under senaste fyraårs-
perioden. Om mätvärde 
saknas görs bedömningen 
på senaste år som mät-
ningen	gjordes.	

Globala målen av Förenta Nationerna, FN.  

Kommunövergripande mål för Kungsbacka kommun
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Finansiell analys

I	följande	avsnitt	görs	en	finansiell	analys	som	sträcker	sig	över	de	senaste	
fem	åren.	Analysen	görs	av	koncernens	finansiella	ställning.	I	de	fall	inga	
nyckeltal anges för koncernen avser utfallet enbart kommunen.

Årets resultat 

Kungsbacka kommun

Miljoner 2017 2018 2019 2020 2021

Netto-
kostnader

-4 341 -4 513 -4 737 -4 765 -5 012

Skatter & 
statsbidrag

4 547 4 710 4 992 5 226 5 507

Finansnetto -43 -26 -45 -46 -31

Resultat 163 171 210 415 465

Resultatets 
andel av  
skatter & 
statsbidrag

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

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad redovis-
ningsprincip avseende investeringsbidrag.

Årets resultat för Kungsbacka kommun uppgår till 465 
miljoner kronor. Resultatet motsvarar 8,4 procent av skat-
ter & generella statsbidrag. Resultatet är betydligt högre 
än tidigare år i den studerade perioden och påverkas även 
i år av pandemin. I samband med ändringsbudgetarna 
2021 beslutades om tillkommande statsbidrag för 2022 
vilket bidrar till att stärka resultatet. Därtill ökade skat-
teintäkterna påtagligt jämfört med föregående år. Utöver 
detta redovisar kommunens nämnder överskott vilket i 
stor utsträckning förklaras av lägre volymer. Befolknings-
utvecklingen de senaste två åren är lägre än tidigare år 
vilket bidrar till lägre kostnader än planerat.

Finansnettot är bättre än tidigare år, vilket främst förkla-
ras av lägre finansiella kostnader för pensioner till följd av 
lägre ränte- och basbeloppsuppräkning. 

Koncernen

Miljoner 2017 2018 2019 2020 2021

Netto-
kostnader

-4 293 -4 402 -4 694 -4 627 -4 908

Skatter & 
statsbidrag

4 547 4 710 4 992 5 226 5 507

Finansnetto -82 -106 -90 -87 -69

Resultat 172 202 208 512 531

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

I den sammanställda redovisningen räknas bara Eksta 
Bostads AB in, eftersom undantagsregeln tillämpas för 
Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets AB S:a Gertrud. 
Årets resultat för koncernen uppgår till 530,7 miljoner. 
Resultatet är justerat för koncerninterna mellanhavanden 
samt reavinster/reaförluster inom koncernen. 

Resultatet är högre än föregående år, vilket uteslutande 
hänförs till kommunen. Eksta Bostads AB redovisar ett 
resultat om ca 60 miljoner vilket är lägre än föregående 
år då resultatet uppgick till 110 miljoner. Förändringen 
förklaras främst av försäljningar av lokalfastigheter under 
2020. Omsättningen för Eksta har under året ökat främst 
genom volymtillväxt. Underhållskostnaden är något 
lägre jämfört med tidigare år. Detta då en del planerat 
invändigt underhåll inte har kunnat utföras på grund av 
pandemin.

465 Mkr
531 Mkr
Resultat Kungsbacka kommun.

Resultat Koncernen.
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Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatter &  
statsbidrag

2017 2018 2019 2020 2021

Årlig förändring 
skatter & stats- 
bidrag

5,3% 3,6% 6,0% 4,7% 5,4%

Årlig förändring 
nettokostnader

3,2% 4,0% 5,1% 0,6% 5,2%

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Kommunens huvudsakliga intäkter utgörs av skatte-
intäkter samt generella statsbidrag. 2021 ökade skatter 
och statsbidrag med 5,4 procent vilket är något högre än 
föregående år. Ökningen är främst hänförlig till skattein-
täkterna som ökade med 5,7 procent medan de generella 
statsbidragen ökade med 2,4 procent. Förändringen har 
främst att göra med utvecklingen 2020 då ökningstakten 
av skatteintäkterna minskade till följd av pandemin, men 
kompenserades av tillkommande statsbidrag.

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 5,2 procent för 
2021, vilket är klart högre än för 2020 men i nivå med 
åren innan. Verksamhetens intäkter minskade med 5,5 
procent 2021. Främsta förklaringen är lägre statliga 
ersättningar i form av merkostnadsersättning för covid-
19, samt kompensation för höga sjuklöner. Därtill är 
intäkter från markförsäljningar och exploateringsersätt-
ningar lägre 2021 än 2020. Verksamhetens kostnader 
ökade med 2,6 procent under 2021, medan avskrivning-
arna ökade med 8,6 procent. Det senare förklaras främst 
av att avskrivningar på investeringar genomförda under 
2019 och 2020 nu får effekt på resultatet. Några exempel 
som fått effekt under 2021 är Kungsbacka Badhus samt 
Parkeringshus Linden som både är stora investeringar.  

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna utgör en allt större kostnadspost för 
kommunen. Sammantaget består kommunens pensions-
kostnader av två olika delar.

Miljoner 2017 2018 2019 2020 2021

Avgiftsbestämd 
ålderspension

142 147 150 153 157

Förmånsbaserad 
pension

Pensioner från och 
med 1998

36 59 59 59 86

– Varav 
 utbetalningar

13 14 16 19 18

– Varav 
 skuldförändring

23 45 43 40 68

Pensioner före 1998 37 8 43 56 58

– Varav 
 utbetalningar

68 69 72 74 76

– Varav 
 skuldförändring

-32 -61 -29 -18 -18

Summa 215 214 252 268 301

Pensionskostnader-
nas andel av skat-
ter & statsbidrag

4,7% 4,5% 5,0% 5,1% 5,5%

Analyseras pensionskostnadernas andel av skatter & stats-
bidrag syns en tydlig trend de senaste åren. Pensionskost-
nadernas andel ökar stadigt och tar därmed successivt ett 
allt större utrymme i anspråk. 2021 bidrar det förändrade 
livlängdsantagandet i RIPS till utvecklingen. I och med 
att vi bedöms bli äldre ökar skulden och därmed även kost-
naderna. För 2021 innebär justeringen en engångseffekt. 
Effekten reduceras något av lägre finansiella kostnader för 
pensionerna till följd av lägre ränte- och basbeloppsupp-
räkning.
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Finansiella kostnader

Finansiella 
kostnader 
kommunen

2017 2018 2019 2020 2021

Genomsnittlig 
upplånings-
ränta  
(procent)

1,1 0,7 0,6 0,6 0,5

Räntekostnad 
för lån (mkr)

6,7 5,4 7,4 8,3 8,2

Finansiella 
kostnader 
koncernen

2017 2018 2019 2020 2021

Genomsnittlig 
upplånings-
ränta  
(procent)

1,9 1,3 1,0 0,7 0,6

Räntekostnad 
för lån (mkr)

74,4 85,4 51,1 49,3 46,7

De finansiella kostnaderna för såväl kommunen som 
koncernen är viktiga i analysen av den finansiella ställ-
ningen. När det gäller kommunen så har kostnaden ökat 
successivt de senaste åren, trots att den genomsnittliga 
räntenivån sjunkit. Förklaringen är en ökande låneskuld 
över perioden. Kostnaden minskar något år 2021, vilket 
förklaras av att kommunen amorterat på sin låneskuld 
innevarande år.  När det gäller koncernen så är trenden 
en sjunkande kostnadsnivå. Eftersom låneskulden för 
koncernen är så pass mycket större får sjunkande räntor 
ett större genomslag.

Årets investeringar

Årets netto
investeringar 
(mkr)

2017 2018 2019 2020 2021

Lokaler 315 493 573 498 314

Löpande 66 59 79 87 86

Avgifts- 
finansierade	
verksamheter

56 70 201 134 120

Övriga 55 122 95 138 103

Finansiell 
leasing

0 0 10 4 122

Summa 492 744 958 861 745

Ovanstående tabell redogör för nettoinvesteringarna per 
år för perioden 2017-2021. 2021 års nettoinvesteringar 
ligger strax under den genomsnittliga nivån för femårs-
perioden, men klart lägre än både 2019 och 2020. Noteras 
bör att övergången till redovisning av finansiell leasing 
för hyror påverkar jämförelsen. Exkluderas dessa så är 
investeringsvolymen för 2021 klart lägre än tidigare år. 

Ur ett finansiellt perspektiv är investeringsvolymerna 
en utmaning. Ju högre investeringsvolymer, desto högre 
bör det årliga resultatet vara. Alternativet är en högre 
skuldsättning i form av nya lån. 2021 års starka resultat 
i kombination med den relativt låga investeringsvoly-
men möjliggjorde att kommunen kunde amortera på 
låneskulden vilket är positivt ur ett finansiellt perspektiv. 
Kungsbacka står fortsatt inför stora investeringsbehov 
framöver. Utmaningen att finansiera dessa på ett ekono-
miskt hållbart sätt kvarstår således, trots de senaste två 
årens goda resultat.  

Förenklad 
kassaflödes- 
analys (mkr)

2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat 163 171 176 415 465

Avskrivningar 280 294 315 344 374

Nya lån 100 300 400 200 0

Summa 543 765 891 959 839

Netto- 
investeringar

492 744 948 861 745

Avskrivningar-
nas andel av 
verksamhet-
ens kostnader

5,3% 5,5% 5,6% 6,1% 6,1%

Tabellen beskriver ett förenklat kassaflöde. I den 
fullständiga kassaflödesanalysen tillkommer fler poster. 
Ur ett planerings- och ekonomistyrningsperspektiv är 
däremot ovanstående en bra grund. Årets resultat adde-
ras med årets avskrivningar. Avskrivningarna har inte 
inneburit något utflöde av medel utan är en successiv 
kostnadsföring av tidigare investeringar. Summeras 
dessa poster erhålls ett förenklat kassaflöde innan 
eventuell upplåning. Då summan av årets resultat och 
gjorda avskrivningar överstiger nettoinvesteringarna har 
kommunen haft möjlighet att amortera under året. 

Soliditet 
Soliditeten mäter kommunens långsiktiga handlings- 
utrymme. Måttet visar hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med egna medel. 

Soliditet 
kommunen 
(%)

2017 2018 2019 2020 2021

Soliditet 
inklusive hela 
pensions- 
åtagandet

28,8 28,4 31,2 33,3 36,5

Soliditet 
enligt bland-
modellen

53,0 49,0 49,0 49,0 50,9
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Soliditet kon
cernen (%)

2017 2018 2019 2020 2021

Soliditet 
inklusive hela 
pensions- 
åtagandet

20,3 20,4 22,8 25,0 27,7

Soliditet 
enligt bland-
modellen

35,1 33,4 33,9 35,2 37,3

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Kungsbacka kommun redovisar pensioner enligt full-
fondsmodellen vilket innebär att hela pensionsåtagandet 
lyfts in i balansräkningen. I tabellen ovan redovisas 
därför soliditetsmåttet inklusive såväl som exklusive pen-
sioner intjänade före 1998. Soliditeten för såväl kommu-
nen som koncernen har ökat de senaste åren, trots relativt 
stora investeringsvolymer och upplåning. De starka 
resultaten 2020 och 2021 är en starkt bidragande orsak 
tillsammans med att kommunen under 2021 kunnat 
amortera på sin låneskuld. Utvecklingen av soliditeten 
medför att det finansiella målet om oförändrad eller ökad 
soliditet i kommunkoncernen därmed uppfylls. 

Låneskuld

Låneskuld (mkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Skattekollektivet 174 462 724 851 719

Avgiftskollektivet 476 488 626 699 731

Summa 
kommunen

650 950 1 350 1 550 1 450

Eksta 3 104 3 275 3 507 3 620 3 703

Summa kommun-
koncernen

3 754 4 225 4 857 5 170 5 153

Låneskulden för såväl kommunen som koncernen har 
ökat under de senaste åren. För kommunens del bröts 
trenden år 2021 till följd av amortering. Över tid förkla-
ras låneskuldens utveckling framförallt av stora investe-
ringsvolymer både i kommunen som inom koncernen.

Pensionsskuld

Pensions
skuld (mkr)

2017 2018 2019 2020 2021

Intjänat från 
och med 1998

357 392 436 512 578

Intjänat före 
1998

1 345 1 283 1 253 1 235 1 216

Summa 1 702 1 675 1 689 1 747 1 795

Utöver kommunens låneskuld utgör skuld till anställda 
för kommande pensioner en stor del av balansräkning-
ens skuldsida. Merparten av skulden hänför sig till 
pensioner intjänade före 1998. Denna del av skulden 
kommer successivt att minska i takt med att utbetal-
ningarna sker och bara öka med basbeloppsföränd-
ringar, räntejusteringar samt aktualiseringar av befintlig 
skuld. Under 2021 förändrades livslängdsantagandet i 
RIPS vilket medförde en ökning av skulden om 29,6 
miljoner. Totalt sett minskade dock skulden som en 
följd av utbetalningarna.  

Avseende pensioner intjänade efter 1998 påverkas även 
denna av förändringar av livslängdsantagandet.  Effek-
ten uppgick till 25,6 miljoner. 

Övriga avsättningar

Övriga  
avsättningar

2017 2018 2019 2020 2021

Deponier 103 102 202 201 197

Övriga  
avsättningar

0 0 23 27 26

Summa 103 102 225 228 223

Kungsbacka kommun har gjorda avsättningar för att 
hantera förorenad mark i form av deponier. Totalt uppgår 
gjord avsättning till 197 miljoner. De största avsättning-
arna avser Barnamossen samt Svinholmen. Under 2021 
erhölls uppdaterad beräkning för Svinholmen vilken låg i 
nivå med tidigare beräkningar. 

Under övriga avsättningar ingår dels bidrag till infra-
struktur, dels avsättning för andra åtaganden. Under 
2021 har dessa avsättningar minskat till följd av utbetal-
ningar. 
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Riskanalys

Finansiella risker
Kommunkoncernens låneskuld har minskat med 17 mil-
joner under 2021 vilket främst förklaras av att kommu-
nen amorterat 100 miljoner. Att låneskulden minskat är 
positivt då det innebär att koncernens finansiella ställ-
ning har stärkts. Låneskulden utgör alltjämt en finansiell 
risk, dels utifrån att det under kommande år planeras 
stora investeringar, dels ifall räntenivåerna skulle stiga. Ju 
högre låneskuld desto större blir påverkan av en eventuell 
räntehöjning. 
Av diagrammet nedan framgår låneskulden fördelat på 
löptid.
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Borgensåtaganden

Borgens- 
åtaganden 
(mkr)

2017 2018 2019 2020 2021

Eksta 
Bostads AB

2 866,0 3 035,0 3 260,0 3 390,5 3 480,8

SBAB egna 
hem

0,3 0,2 0,1 0,1 0,0

Övriga bolag 12,0 10,0 10,0 9,1 8,7

Föreningar 14,0 13,0 13,0 12,4 12

Summa 2 892,3 3 058,2 3 283,1 3 412,1 3 501,5

Kommunens borgensåtagande har ökat med 89 miljoner 
under 2021 vilket hänförs helt till Eksta Bostads AB.

Kommunen har förutom ovan nämnda borgensåtaganden 
även åtagande för 30 (35) hyresgarantier. Hyresgaranti-
erna är utformade som enkel borgen, vilket innebär att 
kommunen blir betalningsskyldig först sedan hyresvär-
den uttömt alla möjligheter att driva in skulden.
Kommunens borgensåtagande är olika ur ett riskper-
spektiv. Merparten av borgensåtagandena är gentemot 
kommunens helägda bolag Eksta vilket medför en lägre 
risk. Störst risk medför kommunens borgensåtagande 
gentemot föreningar. Risken för kostnader i samband 
med hyresgarantier är svår att bedöma men hittills har 
kommunen inte behövt infria något åtagande. Övriga 
borgensåtagande bedöms i dagsläget vara av lägre risk då 
pantbrev ligger som säkerhet.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska ställning påverkas av en rad 
olika faktorer. Här gör vi en övergripande känslighets-
analys i syfte att få en bild över hur de olika delarna 
påverkar ekonomin. Sifforna avser Kungsbacka kommun, 
dvs inte koncernen. 

Känslighetsanalys Förändring i 
procentenhet

Effekt i  
miljoner

Löneökning 1 35

Ränteförändring 1 15

Justering av  
skattesatsen

10 öre 24
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Vision 2030

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. 
Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

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

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

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

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

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikatio-
ner med kommunens orter och omvärld. Välplanerad 
infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar 
transporternas miljöpåverkan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Den nytänkande  kvalitetskommunen
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, 
nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett 
innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, 
och är en förebild för andra. Här jobbar människor som 
vill, vågar och kan.
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Så tar vi oss mot visionen 
Vision 2030 är kommunens främsta styrdokument. Utifrån de utvecklingsområden 
som visionen lyfter fram och de utmaningar kommunen står inför har kommunfull-
mäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett tydligt riktmärke för 
utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå.

Målen preciseras i fokusområden och gäller för samtliga 
nämnder förutom valnämnd, överförmyndare i samver-
kan och revisionen. Nämnderna ansvarar för att bidra till 
att kommunen som helhet når de övergripande målen. 
Nämnderna väljer om de vill bryta ned fokusområdena 
till egna nämndmål eller arbeta direkt utifrån de kom-
munövergripande målen. Förvaltningarna samarbetar 
med områden som är komplexa och har en gemensam 
plan med prioriterade initiativ för att nå målen. Alla mål 
ska tas om hand men alla behöver inte göra allt, vilket 
innebär att nämnderna kan bidra i olika utsträckning till 
de olika fokusområdena.

Måluppfyllelsen baseras dels på hur indikatorerna 
utvecklats dels på en kvalitativ uppföljning utifrån 
nämndernas rapportering. Förutom skriftlig uppföljning 
i samband med delårs- och årsbokslut görs uppföljning i 
dialogformat vid så kallade checkpoints för att stämma av 
hur det går med förvaltningarnas arbete med målen.

Exempel hämtade från nämnderna visar att vi är på god 
väg eller delvis på väg att nå målen. Samtidigt måste 
vi fortsätta vara uthålliga eftersom effekterna av flera 
satsningar inte kommer märkas förrän om några år. Flera 
indikatorer hämtas från SCB:s medborgarundersökning. 
Denna har fått nytt format under 2021, vilket inte möj-
liggör jämförelse med tidigare år. Mer information om 
undersökningen finns på kommunens webbplats.

FOTO: Ciprian Gorga
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Mål

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I

Fokusområden Trend

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

→

 Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. —
I	Kungsbacka	finns	mötesplatser	för	samvaro,	
 rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. →

Färg- och teckenförklaring

grön
 I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2021

gul
 På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2021

röd
 Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi fortsätter ta oss mot 
målet men har en bit kvar, särskilt när det gäller fokus-
området bostäder. Antalet färdigställda bostäder förvän-
tas öka framöver efter en nedgång i produktionen. Vi har 
hittat trygga former för att mötas digitalt men behöver 
fortsätta att utveckla våra fysiska mötesplatser.

Det här har vi gjort
Genom invånardialoger har otrygga platser identifierats 
i kommunen. För att öka tryggheten vid dessa platser 
har belysningen setts över och konstverk har uppförts 
av etablerade konstnärer. Exempelvis har elever från 
Hålabäcksskolan gjort skisser som en konstnär sedan 
tolkat och målat i en gångtunnel i Hålabäck. Gång- och 
cykeltunnlar i anslutning till Presseskolan, Toråsskolan, 
Lindälvsgymnasiet och Särö centrum har fått en upp-
fräschning. Även Hamntorget har fräschats upp. 

Frågan som ställdes i SCB:s medborgarundersökning om 
man känner sig trygg utomhus i området där man bor 
när det är ljust respektive mörkt ute, fick goda resultat. 
98 procent av respondenterna känner sig trygga i dagsljus 
och 86 procent känner sig trygga när det är mörkt ute. 
Det ligger väl över medel för Sveriges kommuner. 

Kommunen har under flera år utvecklat konceptlokaler, 
till exempel för vård- och omsorgsboenden och utbild-
ningslokaler. Under året har koncept tagits fram för 
Boenden med särskild service och planen är att även ta 
fram koncept för idrottshallar. Härigenom sparas tid, 
pengar och personella resurser i detaljplan- och i förstu-
dieskedet. 

Digitala workshops har genomförts med politiker, fören-
ingslivet och kulturlivet inom ramen för den fördjupade 
översiktsplanen för staden. Syftet är att få i gång en tidig 
dialog utifrån olika perspektiv och lyssna in önskemål 
och framtidsvisioner för en växande stad. Förväntade 
effekter av dialogerna är insikter kring olika aktörers för-
utsättningar i staden samt att alla aktörer och intressenter 
ska få förståelse för hur de kan medverka i kommunens 
arbete.

Fler bostäder färdigställdes 2021 än jämfört med 2020. 
350 lägenheter i bland annat en- och flerbostadshus blev 
klara och Särö vård- och omsorgsboende öppnade med 
totalt 80 boendeplatser. Däremot är antalet påbörjade 
bostäder i linje med tidigare år. Elva detaljplaner har 
antagits med 662 bostäder. Utvecklingen bör ses över en 
längre tid då utfallet varierar från år till år.
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Under året har flera kommunala verksamhetslokaler blivit 
färdigställda, bland annat ombyggnaden av Smedinge-
skolan, om- och tillbyggnaden av Frillesåsskolan samt 
nya förskolan Sommarlust.

Utvecklingen av boendeprocessen för Vuxenenhetens 
klienter fortsatt. Sedan 2020 används träningsboende 
på bistånd som ett led i en boendekedja/vårdkedja för 
individer som lämnar stödboende eller behandlingshem. 
Träningslägenheter kan beviljas till individer som inte på 
egen hand blir godkända som förstahandshyresgäster och 
är i behov av särskilt stöd för att klara ett eget boende. På 
så sätt kan fler individer få möjlighet till en god vårdkedja 
och boende i Kungsbacka kommun.  

Under pandemin har kommunen arbetat rådgivande och 
stödjande i mötet med serveringsställen för att förhin-
dra smittspridning av covid-19. Flera trängselkontroller 
kopplat till pandemin har genomförts 2021. Vård- och 
omsorgsboendena arbetade under den starka avrådan från 
besök vid boendena intensivt och kreativt med olika lös-
ningar för att säkerställa att de boende kunde bibehålla 
kontakten med anhöriga. 
Kungsbacka har flera vandringsleder, strövområden och 
naturstigar i de 16 naturreservat som finns i kommunen. 
Under 2021 har de varit mycket välbesökta och Tjolö-
holm, Naturum, Särö Västerskog och Kungsbackaskogen 
är exempel på några av kommunens mötesplatser som 
blivit ännu mer populära utflyktsmål. 

Kommunen skapar Wi-Fi-uppkoppling i offentliga mil-
jöer som parker, badplatser och rekreationsanläggningar. 
Tre accesspunkter är nu aktiva vid nya Idrottsplatsen, 
vilka kommer att täcka hela ytan.

Analys
Tidningen Fokus jämför årligen Sveriges kommuner 
utifrån undersökningen “Bäst att leva”. Undersök-
ningen jämför kommunerna utifrån 210 faktorer inom 
olika områden, exempelvis arbetsmarknad, bostäder, 
demografi, trygghet, kultur och fritid, miljö, hälsa samt 
utbildning. År 2021 placerades Kungsbacka på plats tre 
i undersökningen. Kungsbacka får inte högst resultat i 
någon kategori men ligger bra till inom Agenda 2030, 
arbetsmarknad, trygghet samt socialt och hälsa. Områden 
där enkäten visar att vi har en bit kvar är bostäder, fritid 
och kultur, kommunal ekonomi och äldre.

Tryggheten skattas som god av kommunens elever. 
Det bedöms bero på olika former av trygghetsskapande 
aktiviteter samt en hög tillgänglighet av elevhälsa och 
ett aktivt, synligt och närvarande elevhälsoteam. Det 
är fortsatt en hög andel gymnasieelever som anger att 
de känner sig trygga i skolan, cirka 93 procent. Detta är 
en förbättring jämfört med 2019 och 2020. Trygghets-
undersökningar inom grundskolan visar att cirka 84 
procent av eleverna i årskurs 9 instämmer helt eller delvis 
i påståendet “Jag känner mig trygg i skolan”. I årskurs 5 är 
motsvarande andel cirka 88 procent och i årskurs 2 cirka 
91 procent. Undersökningen inom grundskolan visar att 
den upplevda tryggheten minskar ju äldre eleverna blir. 
Kommunen får goda resultat i trygghetsundersökningen 
vad gäller trygghet i boendemiljön. 

En viktig del i att vara en attraktiv kommun är att det 
finns bostäder för olika behov, generationer och livsstilar. 
Tillgången på bostäder är även en viktig del för kom-
munens tillväxt. Det finns inte omedelbar tillgång på 
bostäder för alla grupper, exempelvis ungdomar, äldre, 
nyanlända eller familjer som väljer att separera. Under 
2021 har ett stort antal detaljplaner antagits och därför 
bedöms mängden färdigställda bostäder kunna öka åren 
framåt. 

Indikator 2018 2019 2020 2021 Målvärde 
2021

Bäst att leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveri-
ges  kommuner enligt tidningen Fokus

24 15 5 3 <20

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

72 68 69 * *

Antal påbörjade och färdigställda bostäder i.u. 501 
påbörjade

418 
färdigställda

234 
påbörjade

248 
färdigställda

216 
påbörjade 
350 färdig-
ställda**

550 
påbörjade 

430 
färdigställda

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

64 60 59 * *

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

66 66 65 * *

* SCB:s medborgarundersökning får en ny form under 2021 och svaren kommer inte längre följas upp utifrån NKI-modellen och är därmed 
inte jämförbara med tidigare år. 
**	Preliminärt	utfall.	Definitivt	utfall	publiceras	på	SCB:s	hemsida	under	våren.
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EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ

Fokusområden Trend

 Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. —
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljö målen, 
de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet. ←

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. ←

Färg- och teckenförklaring

grön
 I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2021

gul
 På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2021

röd
 Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Måluppfyllelse 
Det samlade bedömningen är att kommunen har en 
stabil ekonomi som hittills hanterat både tillväxt och 
utmaningar. Våra ungdomar mår relativt bra även om vi 
inom vissa grupper noterar vikande trender inom både 
fysisk och psykisk hälsa. Den stora utmaningen inom 
detta målområde är att klara av den omställningstakt 
som behövs inom miljö- och klimatområdet där vi ser en 
negativ utveckling under 2021.

Det här har vi gjort 
De två senaste årens starka resultat gör att kommunens 
finansiella ställning stärkts i och med amortering på 
låneskulden. Befolkningsutvecklingen har varit betyd-
ligt lägre än prognosen såväl 2021 som året innan, men 
väntas öka igen kommande år vilket innebär fortsatta 
investeringar för att leverera välfärd.  Den demografiska 
utmaningen med ökad andel äldre kvarstår. Fram till 
2035 förväntas åldersgruppen 80 år och äldre öka med 
cirka 70 procent. 

Flera lokalförsörjningsprojekt har drabbats av ekono-
miska och tidsmässiga utmaningar, med prishöjningar 
och förseningar på material och få eller inga anbud som 
följd.

Kommunens avloppsledningar läcker, vilket medför 
att våra reningsverk behöver ta emot mer vatten som 
behöver renas. Under året har fler än 1400 fastigheter 
undersökts för att se till att ledningsnätet är tätt, vilket 
är en av de viktigaste åtgärderna för att minska inläckage 
och elförbrukning. Åtta pumpstationer byggdes om och 
fem nya byggdes i kommunen. Effektiva pumpstationer 

är en viktig åtgärd för att minska energiförbrukningen 
och minskar också risken för att avloppsledningsnätet 
påverkas vid kraftig nederbörd.

Arbetet fortsätter med miljöanpassade menyer och 
recept som bidrar till sänkt klimatpåverkan från maten. 
Påverkan omräknat till koldioxid (CO2) var under 2021 
1,79 kg CO2-ekvivalenter per kilo livsmedel. Detta är 
en minskning med en tredjedel per kilo inköpt livsmedel 
sedan mätningarna startade år 2016 och innebär en årlig 
minskning med ca 1500 ton koldioxidekvivalenter. 
Det totala matsvinnet har minskat med 6 050 kg vid 
jämförelse av perioden januari till november 2020 med 
motsvarande period 2021. Svinnet per portion är nu ca 53 
gram, jämfört med 60 gram vid projektets uppstart. På 
vård- och omsorgsboenden blev en större andel matpor-
tioner uppätna 2021 jämfört med tidigare mätning, 90 
procent respektive 60 procent.

Kommunen jobbar aktivt för att byta ut köldmedier som 
påverkar klimatet negativt. Under 2021 har sju av våra 
196 stora aggregat bytts ut till sådana som ger en lägre 
påverkan.

De sista plastgolven har bytts ut i förskolorna, vilket 
innebär att barnen utsätts för betydligt färre hormon- 
och reproduktionsstörande kemikalier i förskolemiljön 
idag jämfört med för fem år sedan. I kemikalieplanen 
har två nya prioriterade områden lagts till, dels gravida 
kvinnor och kvinnor i fertil ålder för att skydda barnen 
ännu bättre, dels produkter av plast. 
Utfasning av kemiska produkter som innehåller farliga 
ämnen har fortsatt. Det totala antalet produkter som 
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används i våra verksamheter är ungefär 1 000 färre än 
för två år sedan. Under 2021 har antalet produkter med 
utfasningsämnen minskat med nästan en tredjedel. Sam-
tidigt har CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena 
och reproduktionstoxiska) minskat med över 50 procent 
under året. Detta betyder minskad exponering och mins-
kade risker för kommunens anställda och invånare. 
Vi fortsätter att utveckla kommunens egna inköp i en 
hållbar riktning genom att göra den mer genomtänkt, 
cirkulär och resurseffektiv. Det sker bland annat genom 
avtal som stödjer en hållbar konsumtion, exempelvis 
avtalet för skrädderitjänster samt information och utbild-
ning, och under året har ett avtal tecknats för begagnade 
upprustade cyklar.

I vår nya avfallsplan "Göteborgsregionen minskar 
avfallet" är åtgärder för att uppnå de hårt ställda målen 
initierade. Åtgärder omfattar både kommunens egna 
verksamheter, information till våra invånare, utbildning i 
grundskola och insatser mot nedskräpning. 

Åvatten nyttjas för bevattning för att minska förbruk-
ningen av dricksvatten. Målet är att använda åvatten till 
70 procent av behovet, och i dagsläget nås 65 procent. I år 
har bevattningssprinkler installerats på fotbollsplanen vid 
Lindälvsskolan.

Distansundervisning i skolan under pandemin har under-
lättat för gruppen som annars haft svårt att närvara i 
skolan medan andra elever tappat motivation, rutiner och 
saknat sina sociala relationer. Bedömning och betygssätt-
ning har lett till stress och upplevd ökad psykisk ohälsa 
hos allt för många elever. En hög andel av ungdomarna 
upplever enligt Kungsbackas LUPP-undersökning olika 
hälsobesvär flera gånger i veckan, där stress är den största 
faktorn.

Indikator 2018 2019 2020 2021 Målvärde 
2021

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invå-
nare (Källa: Sveriges Ekokommuner)

2,2 2,2 * * 1,9**

Antal	resor	per	invånare	gjorda	med	kollektivtrafik	(Källa:	Sveri-
ges Ekokommuner) 

73 74 45 * 77

Andel	förnybara	bränslen	i	kollektivtrafiken	(Källa:	Sveriges	
Ekokommuner) 

68 *** 95 *** 100 *** * 99

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

99 99 99 99 99

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

427 354 328 * 340

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

0,17 0,14 0,1 * 0,1

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

Åk 4: 91%
Åk 8: 75%

Åk 4: 89%
Åk 8: 73%

Åk 1 
gymn: 

58%

Åk 4: 85%
Åk 8: 70%

Åk 1 
gymn: 

70%

Åk 4: 88%
Åk 8: 77%

Åk 1 
gymn: 

68%

Åk 4: 90%
Åk 8: 80%

Åk 1 
gymn: 

60%

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

Åk 4: 91%
Åk 8: 88%

Åk 4: 90%
Åk 8: 81%

Åk 1 
gymn: 

61%

Åk 4: 88%
Åk 8: 84%

Åk 1 
gymn: 

80%

Åk 4: 93%
Åk 8: 92%

Åk 1 
gymn: 

88%

Åk 4: 90%
Åk 8:80% 

Åk 1 
gymn: 

60%

* Resultat publiceras senare. 
** 1,5 år 2030 enligt Klimatstrategin. 
***	Ny	mätmetod	gör	att	siffrorna	ändrats	jämfört	med	tidigare	års	uppföljningar.	
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Analys 
De kommande åren förväntas en relativ stark ekonomi i 
kommuner och regioner, enligt SKR:s ekonomirapport 
per oktober 2021.  Skälet är lägre demografiskt tryck, 
expansiv finanspolitik och konjunkturell återhämt-
ning. Med Kungsbackas prognostiserade tillväxttakt 
är det viktigt med goda ekonomiska resultat för att inte 
låneskuldens andel ska öka. Risk för översvämningar, 
torka och bränder ökar behovet av anpassningar till ett 
förändrat klimat i samhället generellt och också i Kungs-
backa. Kostnader för klimatanpassning behöver utredas 
vidare. Förslag till ny lagstiftning om god kommunal 
hushållning innebär att kommunfullmäktige troligen 
under 2023 kommer besluta om ett tioårsprogram som 
bland annat innehåller nulägesanalys samt mål för eko-
nomin, exempelvis resultatnivå, soliditet, låneskuld och 
självfinansieringsgrad. Även riktlinjer för tillåten risk vid 
placering och upplåning måste ses över. 

Arbetet för en hållbar utveckling fortsätter, och även 
om vi inte kan se några dramatiska förflyttningar under 
det gångna året kan vi se att långsiktiga satsningar ger 
avkastning och en betydande effekt. Ett exempel är 
matens klimatpåverkan som minskat med en tredje-
del jämfört med för fem år sedan, och ett annat är vår 
samordnade varudistribution som körs helt fossilfritt 
på biogas och som minskat antalet transporter till en 
fjärdedel. 

Det finns många positiva exempel på åtgärder som tar oss 
framåt och där Kungsbacka glänser lite extra, till exempel 
kommunens interna kemikaliehantering där andra kom-
muner gärna vill ta del av våra erfarenheter. 

Trots dessa positiva insatser inom många målområden 
behöver omställningstakten öka avsevärt i kommunen 
för att bli långsiktigt hållbar. När vi tittar på den natio-
nella och regionala årliga uppföljningen av de svenska 
miljömålen är vi långt ifrån att uppnå alla utom två, 
och utvecklingen inom många områden är negativ. På 
det sätt fokusområdet för miljöarbetet är formulerat är 
bedömningen att vi är nära målet, men formuleringen 
tar egentligen inte hänsyn till tillståndet i miljön och de 
utmaningar som är kopplade till dem. Vi har stora utma-
ningar framför allt inom klimatområdet när det gäller 
transporter, konsumtion och anpassningsåtgärder. 

Många åtgärder pågår för att förbättra ungas fysiska och 
psykiska hälsa, men det är svårt att bedöma effekterna för 
unga i kommunen. Helt säkert är att pandemin har påver-
kat ungas situation. För vissa har det varit gynnsamt med 
till exempel distansundervisning samtidigt som andra har 
påverkats negativt. Nedgången i hur unga mått eller känt 
sig bedöms vara kopplad till pandemin och den påverkan 
som restriktionerna inneburit.
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BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET I VÄSTSVERIGE

Fokusområden Trend

Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. →
I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för 
 individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning. →

Färg- och teckenförklaring
grön

 I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2021

gul
 På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2021

röd
 Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Måluppfyllelse
Kommunen arbetar aktivt med ambitionen att skapa 
Västsveriges bästa företagsklimat och riktningen är 
fortsatt positiv för att nå fram till detta. Många saker 
bidrar till den positiva förflyttningen, till exempel utbild-
ningsinsatser inom framtidens yrken, tät dialog mellan 
näringsliv och kommun samt stora insatser inom Lätt & 
Rätt-projektet. 

Det här har vi gjort 
Projektet Lätt & Rätt har löpt på med en mängd aktivi-
teter. Till dessa hör prioritering av företagsärenden inom 
bygglov med egna kontaktpersoner, dialogarbete med råd 
och information till företagare genom Tillståndslotsen och 
utbildningen Nyfiken på näringslivet för tjänstepersoner 
och politiker. Under 2021 har kön för bygglovsansök-
ningar för företagare minskat genom att handläggnings-
tiderna har kortats väsentligt och arbetet effektiviserats. 

Kommunen har bjudit in till dialogmöten med externa 
leverantörer och strävat efter att öka transparensen i 
upphandling för att göra det lättare för fler företag att 
lämna anbud. Inom skola, vård och omsorg upplevs för-
bättrade samarbeten efter dialoger med privata utförare 
under året. Digitala dialogmöten har använts för att nå ut 
till fler företagare och bibehålla den pågående dialogen. 
Kommunen arbetar även för att utveckla stadsmiljön 
tillsammans med fastighetsägare och företagare.

För att etablera nya samarbeten med kulturella och 
kreativa näringar har bland annat en inspirationsträff 
arrangerats. Intresset var stort och flera områden att 
vidareutveckla tillsammans identifierades, till exempel 
möjlighet att nyttja lokaler och utrustning.

I Kungsbacka finns flera collegeplattformar som inne-
bär samarbeten med olika branscher för att matcha 
utbildning och näringslivets kompetensbehov. Vård och 
omsorg, teknik, motorbranschen och restaurang/turism 
är några områden där certifieringsprocesser är klara eller 
pågår. 

Ett delregionalt samverkansarbete inom Göteborgsregio-
nens kommunalförbund för matchningar mellan utbild-
ning och företagare har fortsatt under 2021. Antalet 
elever som testar att driva eget företag ökade under året. 
Vi har bidragit till näringslivets kompetensförsörjning 
genom att utbilda och matcha personers kompetens så att 
det möter företagens behov. 

För att synliggöra kommunen som en attraktiv plats för 
företag producerades under året en film och ett magasin, 
Kungsbacka – Västkustens befolkningsraket. Informationen 
på kommunens webbplats har förbättrats kring etable-
ringar, processer och viktig information för företag. 
Dessa insatser har mottagits väl av näringslivet, som 
också varit delaktiga i arbetet med att ta fram materialet.

Arbetet med konkurrensutsättningsplan har fortsatt 
inom Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg, 
men på grund av pandemin fattades ett politiskt beslut 
under hösten om att ingen ytterligare verksamhet i egen-
regi skulle konkurrensutsättas.   

Effekter av pandemin har hanterats genom en rad olika 
åtgärder. Besöksnäringen har stöttats genom Hemester-
kampanjen, kommunikation och åtgärder för att under-
lätta take-away och möjligheten för vistelse i centrum. 
Under hösten och vintern har marknader och pop-ups 
anordnats. Företagen har varit positiva till insatserna. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Analys 
Under året har en positiv förflyttning skett enligt indi-
katorerna nedan. Insiktsmätningen är under målvärdet, 
men det bästa utfallet sedan 2017. Preliminära uppgifter 
tyder på en positiv trend. Den största positiva föränd-
ringen skedde inom området markupplåtelse. Betyget för 
bygglov visar preliminärt positiv trend, men ligger lågt i 
jämförelse med övriga områden. Det omfattande arbetet 
med Lätt & Rätt-projektet bedöms börja ge effekt.  
  
Andelen företagsamma av befolkningen i Kungsbacka 
har stadigt gått upp sedan 2010 och är betydligt högre än 
snittet för både Halland och Västra Götalandsregionen. 
Företagens sammanfattande bedömning av Kungsbackas 
företagsklimat har ökat de senaste åren och är nu uppe i 
3,5 (på en 6-gradig skala), vilket är precis under målvär-
det och rikssnittet. Detta är det bästa siffra Kungsbacka 
uppnått sedan år 2012.

Andelen mellan 16–64 år som är öppet arbetslösa eller i 
program har sjunkit från en toppnotering i juni 2020 till 
lägre nivåer än före pandemin. I januari 2019 var 3,3 pro-
cent arbetslösa och i december 2021 var det 3,1 procent.  
Detta är lägre än snittet för Region Halland (5,6 procent 
i december 2021). Det är framför allt andelen arbetslösa 
ungdomar mellan 18–24 år som har ökat av pandemin, 
men även denna andel har återgått till liknande nivåer 
som i början av 2019. Många av kommunens insatser 
riktar sig till denna målgrupp, vilket bedöms ha bidragit 
till den positiva utvecklingen. En annan förklaring är att 
Kungsbacka har ett dynamiskt näringsliv och tillhör en 
arbetsmarknadsregion som växer. 

Antalet förvärvsarbetande som har sin arbetsplats inom 
Kungsbacka kommun har ökat stadigt sedan år 2010. 
Den andel som är sysselsatt låg för 2020 (de senaste 
uppgifterna) på 86,2 procent, vilket är högre än alla andra 
Hallandskommuner och alla kommuner i Göteborgsre-
gionen. 
Det kommer många etableringsförfrågningar och pågå-
ende etableringar har fortsatt. Pandemin har påverkat 
Kungsbackas näringsliv och kommunens verksamheter 
har ställt om för att öka möjligheten till dialog. Framför 
allt besöksnäringen har påverkats negativt, medan stora 
delar av näringslivet har haft högt tryck och efterfrågan 
på sina tjänster och produkter. Restriktioner har gjort att 
nya digitala mötesformer har skapats. I vissa fall har detta 
underlättat deltagandet, men det kan inte alltid ersätta 
de fysiska dialogerna. Framöver blir det därför viktigt att 
arbeta med både fysiska och digitala träffar. 

Sammantaget har Kungsbacka goda förutsättningar 
i och med en företagsam befolkning. Kommunen är i 
gång med många insatser som bedöms öka den positiva 
förflyttningen ytterligare i framtiden. 

Indikator 2018 2019 2020 2021 Målvärde 
2021

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

62 62 66 * 70

Svenskt näringslivs attitydundersökning av kommuners före-
tagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1–6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun.

Siffran i tabellen visar resultatet på delfrågan om det samlade 
omdömet om företagsklimatet. 

3,2 3,4 3,3 3,5 3,6

 
* Resultat publiceras i april.
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I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET

Fokusområden Trend

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla →
I Kungsbacka stärks individens och  familjens 
egen  förmåga att ta hand om sitt liv. →

Färg- och teckenförklaring
grön

 I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2021

gul
 På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2021

röd
 Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi är på god väg mot 
måluppfyllelse. Vi kan ännu inte se några stora förflytt-
ningar för helheten men flera konkreta förbättringar sker 
på individnivå.

Det här har vi gjort
Jämfört med föregående år var en lägre andel elever 
i grundskolan behöriga till gymnasieskolan och det 
genomsnittliga meritvärdet blev något lägre. En fortsatt 
högre andel elever i årskurs 9 upplever dock att de kan 
nå kunskapskraven om de försöker (92 procent 2020 och 
2021 jämfört med 74 procent 2018). Andelen elever med 
gymnasieexamen 2021 var 93 procent, en förbättring 
jämfört med 2019 och 2020. Den genomsnittliga betygs-
poängen var 14,3 vilket är en ökning (+0,3) jämfört med 
förra läsårets resultat.

Utifrån analys av tidigare resultat och aktuell forskning 
har tre områden identifierats som har ett särskilt fokus 
inom Förskola & Grundskola perioden 2020–2025. 
Det handlar om Jämställd utbildning, Undervisningens 
kvalitet samt Matematiskt lärande. En viktig del under 
2021 har varit att skapa förutsättningar för att utveckla 
analysarbetet. Inriktningen är att utifrån vetenskapliga 
metoder bättre bedöma måluppfyllelsen genom kvali-
tativa underlag som ett komplement till kvantitativa, 
exempelvis betyg.

Trots pandemin och dess följder har inflödet till arbets-
marknadsprocessen varit lågt under hela 2021. Försörj-
ningsstödet har legat lågt under året i jämförelse med 
de senaste tre åren. Antalet personer som gått till arbete 
genom arbetsmarknadsprocessen ökade under 2021, 
vilket är positivt.

Kommunen tilldelades statliga medel för ungdomsjobb 
och förvaltningarna gjorde en gemensam kraftsamling 
för att få fram ytterligare platser med målet att alla ung-
domar som sökt feriejobb kunde erbjudas en anställning. 
Detta lyckades och resultatet blev 281 placerade feriejobb.

Enskilda har fått stöd att ta ansvar för sitt liv och sitt väl-
mående bland annat genom programmen Idrott hela livet 
och En frisk generation, genom aktivitetsgrupper, senior-
verksamhet, föräldrastödsutbildningar samt fritidslotsen 
och föräldralotsen för nyanlända. Den digitala fixaren 
har erbjudit seniorer hjälp både i hemmet och på våra 
mötesplatser. De har fått hjälp att komma i gång med att 
använda till exempel en surfplatta för beställning av mat 
eller samtal med anhöriga.

Vård- och stödsamordningen har utvecklats under året 
och syftar till ökad självständighet för de individer som 
har behov av samordnade insatser från flera huvudmän. 
Det ger individen en struktur i vardagen genom kontakt 
och samordning med nätverket runt individen. 

Rådande pandemi har bidragit till att både invånare och 
företagare har behövt mer stöttning under året. Kön till 
ekonomisk rådgivning har trots det helt arbetats bort tack 
vare en särskild satsning. Den tidigare kön hade byggts 
upp under flera år, och i slutet av 2020 stod 100 personer 
i kö för rådgivning och väntetiden var 28 veckor. Att kön 
arbetats bort innebär att vi nu kan göra proaktiva och 
förebyggande insatser med syfte att ge målgruppen bättre 
möjlighet att ta ansvar för sin egen försörjning.

Hemsjukvården har arbetat med att utveckla barn och 
ungas kapacitet och självkänsla genom fysisk aktivitet 
på recept och genom olika former av gruppträningar. 
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Målet är att fysisk aktivitet ska bidra till att individen 
inte drabbas av nedsatt funktions- eller aktivitetsför-
måga på grund av inaktivitet. En person som deltagit vid 
gruppträningsaktiviteter under året har efter samråd med 
läkare kunnat avsluta sin mångåriga magmedicinering 
på grund av den fysiska aktivitet som gruppträningen 
bidragit till. 

Hemsjukvården har ökat tillgängligheten till individer 
genom videosamtal. Syftet med videosamtal är att kunna 
nå ut till fler individer och att öka livskvaliteten samt 
stödja individerna i att bevara sin funktions- och aktivi-
tetsförmåga.

En effekt som ses av gruppträningar är att medarbe-
tare uppger att de enskilda som deltagit även i större 
omfattning ökar sin aktivitetsförmåga utanför ordinarie 
gruppträningar.
 

Analys
Andelen elever med gymnasieexamen är fortsatt hög 
och det genomsnittliga betygsmedelvärdet har höjts. En 
något lägre andel elever i grundskolan blev behöriga till 
gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet för 
grundskolan blev något lägre. Utfallet ligger mer i nivå 
med åren 2018 och 2019.

Båda utbildningsförvaltningarna har fortsatt att fokusera 
på långsiktiga utvecklingsinsatser, men samtidigt börjat 
implementera goda lärdomar som nåtts under vägen. 
Exempel är utveckling av undervisningens kvalitet, för-

ankring av ordningsregler och rutiner tillsammans med 
elever samt vidare arbete med elevernas syn på hur goda 
relationer skapas som stimulerar till ett lärande. Under 
2021 har insatsen med resultatdialoger med rektorer och 
Varje betygssteg räknas inom FG ytterligare utvecklats. 
Syftet är att samarbeta och ge stöd till de elever som vi 
ännu inte lyckats stödja till gymnasiebehörighet och en 
ökad måluppfyllelse.

Arbetet med målet pågår både på bredden och på indi-
vidnivå. Förberedelsearbete för satsningen Mera digital 
pågår och kommer ge möjlighet för många att minska 
det digitala utanförskapet. Förstärkningen av ekonomisk 
rådgivning är en annan viktig förbättring.  

På individnivå sker ett stort antal insatser som ger en 
förbättring för dem vi är till för. Arbetet med vård- och 
stödsamordning, extratjänster och feriejobb, fysisk aktivi-
tet på recept, förbättrad tillgänglighet genom videosam-
tal samt fler bemötandeplaner är ett antal goda exempel 
på arbete som leder mot målet och gör stor skillnad för 
individen. 

Antalet personer i arbetsmarknadsprocessen har mins-
kat under 2021 och trots det rådande läget har ett flertal 
kommuninvånare gått vidare till arbete. Bidragande orsa-
ker torde vara framtidstron i flera branscher, att företagen 
ser kompetensbehov och vågar anställa, att lättnader i 
restriktioner gjort att besöksnäring och restaurangbran-
schen behövt rekrytera inför sommaren, samt att Kungs-
backas unika arbetsmarknadsprocess ger resultat. 
 

Indikator 2018 2019 2020 2021 Målvärde 
2021

Genomsnittligt meritvärde för grundskolans årskurs 9. Meritvär-
det utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbe-
tyg och kan max vara 340.

240 238 246 239 245

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

13,9 13,8 14,0 14,2 14

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

* 7,3 * 7,8 7,6

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

3,0 2,2 2,8 2,6 2,8

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

73 78 82 67 90

*Enkäten genomförs vartannat år.

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2021      47



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD

Fokusområden Trend

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

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

Digitaliseringen	gör	att	vi	hittar	smartare	tjänster	och	effektivare	arbetssätt. →
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med 
modiga och medskapande medarbetare och ledare. →

Färg- och teckenförklaring

grön
 I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2021

gul
 På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2021

röd
 Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi är på väg mot 
måluppfyllelse. Mycket av arbetet under året har varit 
kopplat till digitalisering. Nya insikter kopplat till 
kommunens digitala strategi och organisation leder till 
bedömningen att kommunen är längre från målet än vad 
tidigare bedömningar gjort gällande. För fokusområdena 
bemötande och delaktighet görs många aktiviteter men 
det är inget vi ser en tydlig effekt på ännu. 

Det här har vi gjort
Digitalisering är en förutsättning för att kunna möta 
framtidens behov och utmaningar. Kommunen har infört 
en ny plattform för e-tjänster och ett LoRa-nätverk 
(LongRange) driftsattes under året och började generera 
badtemperaturer automatiskt på hemsidan. Flygfoto-
grafering och laserskanning av kommunen bidrar till en 
grundkarta av hög kvalitet, vilket i sin tur är en förutsätt-
ning för en digital samhällsbyggnadsprocess. Ett digitalt 
beslutsstödsystem använder AI (artificiell intelligens) för 
att hitta de områden där ledningarna läcker mest, så att 
dessa kan prioriteras för åtgärder. 

Skolan har fortsatt utforska möjligheten att använda VR 
(virtual reality) som ett stöd i lärandet. Fokus är att elever 
som på grund av fysiskt hinder, sjukdom eller annan 
problematik inte kan ta sig till skolan, ändå ska kunna 
tillgodogöra sig och delta i den ordinarie undervisningen 
som sker i klassrummet.

En kartläggning av vad vi behöver veta om ungdomar i 
digitala forum och en undersökning kring måendet bland 
elever som fått sin undervisning främst via digitala kana-
ler, har gett skolan nya kunskaper om trygghet i digitala 
miljöer och medvetandegjort vikten av åtgärder. 

Inom omsorgen har digitala möten införts för att enkelt 
och rättssäkert kunna kommunicera via video med 
invånare och andra myndigheter, och projektet för digital 
tillsyn genomförs som pilot. Digital tillsyn innebär att 
tillsynen genomförs med hjälp av en kamera, i stället för 
en fysisk person. Det kan vara speciellt viktigt natte-
tid, då personer inte riskerar att väckas i onödan. För 
att minska det digitala utanförskapet genomförs Mera 
Digital - ett initiativ som syftar till att höja den digitala 
mognaden hos våra invånare.

En beställd utvärdering från institutionen för tillämpad 
IT på Göteborgs universitet har identifierat och kon-
kretiserat centrala styrningsmässiga utmaningar inom 
digitalisering för Kungsbacka kommun. Rapporten lyfter 
risker och möjligheter, och ger rekommendationer kring 
hur kommunen kan stärka sin övergripande förmåga 
kring ändamålsenlig digitalisering genom omtag i kon-
cernperspektiv, styrning och organisering. 

Gymnasieskolan bedriver ett systematiskt och medve-
tet arbete för att få fler elever engagerade och aktiva i 
programledningsråd, klassråd, skolkonferenser och andra 
forum för elevinflytande. Samtidigt är det fler enheter 
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där resultatet för elevinflytande sjunker i elevenkäterna, 
vilket gör att det förblir ett viktigt utvecklingsområde.

Kultur & Fritid arbetar med att invånare själva ska skapa 
den verksamhet som berör dem, vilket de realiserat i 
seniorverksamheterna, samarbetsprojekt med Aranäs 
Fastigheter för att göra unga delaktiga i sitt eget bostads-
område på Stormgatan samt genom trygghetsvandringar 
i samarbete med föreningslivet som vandrar i sitt eget 
närområde.  

Analys
Digitaliseringen fortsätter vara en drivkraft för verksam-
hetsutveckling i kommunen.  Forskningsrapporten från 
institutionen för tillämpad IT visar dock att fokus ligger 
på att digitalisera existerande manuella processer eller att 
byta ut/tillsätta verksamhetssystem. Det ger ett alltför 
stort fokus på intern effektivitet till skillnad från extern 
innovation. Digitalisering lyfts fram som en nödvändig 
lösning på den utmaning som offentlig sektor står inför 
med demografiska skiften, förändrade resursmässiga 
förutsättningar och förändrat behov av välfärd. Rappor-
ten belyser ett antal strategiska vägval som bör göras när 
det kommer till koncernperspektiv, styrning och organi-
sering för att på riktigt göra detta skifte från traditionell 
välfärd till digital välfärd. Kommunen behöver i större 
utsträckning säkerställa att invånarens behov avgör vilka 
digitala satsningar som görs.

Trygghet i digitala miljöer har aktualiserats i och med 
distansundervisningen och inom omsorgen konstateras 
ett visst motstånd att få invånare att testa digital tillsyn 
i stället för en fysisk person. För att kunna ta nästa steg 
mot en mer digital välfärd måste även grundläggande 
trygghetsfrågor uppmärksammas och tas omhand.

Kommunen gör en rad aktiviteter för att öka medska-
pandet. I medborgarundersökningen syns dock inte 
att invånarna känner att de kan påverka kommunens 
utveckling och verksamheter. Endast 29 procent upplever 
sig ha möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla 
kommunen genom exempelvis medborgardialoger eller 
samråd, och förtroendet för att politiker och kommunens 
anställda arbetar för kommunens bästa eller är lyhörda 
för invånares tankar och idéer kring kommunen och 
dess verksamheter är lågt. Kungsbackas resultat ligger 
i linje med andra kommuners resultat, vilket tyder på 
en gemensam utmaning för många kommuner kopplat 
till den demokratiska processen.  Skolans arbete med 
elevinflytande från tidiga åldrar är viktigt för deltagan-
det i den demokratiska processen. Kommunen behöver 
fortsätta föra dialog med invånarna om samhällskontrak-
tet. Exempel på viktiga frågor att ha dialog om är hur 
ansvarsfördelningen ser ut och vad kan man som invå-
nare kan förvänta sig. Det är viktigt att invånaren är en 
del i processen med att utforma medskapande. 

Undersökningen Hållbart Medarbetarengagemang som 
genomförs årligen berör frågor om motivation, styrning, 
ledarskap samt rekommendationsvilja.  Medarbetarna 
på kommunen upplever att de har meningsfulla arbeten 
och man vet vad som för förväntas av en i sitt arbete. Vi 
behöver dock bli bättre på att följa upp och utvärdera mål 
samt undersöka vad det är som gör att motivationen hos 
medarbetarna går ner. På totalen ligger resultatet i nivå 
med föregående år.

Indikator 2018 2019 2020 2021 Målvärde 
2021

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

47 43 41 * *

DIMIOS1, digital mognad och grundläggande digitala förutsätt-
ningar

- - ** ** **

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

76 - 78 78 79

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

77 91 91 *** 91

* SCB:s medborgarundersökning får en ny form under 2021 och svaren kommer inte längre följas upp utifrån NKI-modellen och är därmed inte 
jämförbara med tidigare år.
** Ny indikator från och 2020.
*** Resultat kommer i april 2022.

1Ett kvalitativt värde som forskare menar att man inte bör använda som indikator i detta sammanhang. Det pågår ett nationellt arbete att ta 
fram	ett	digitaliseringsindex.	Det	kommer	baseras	bland	annat	på	Dimios.	Det	är	RISE	på	uppdrag	av	Digg	och	med	finansiering	från	Vinnova	som	
håller i arbetet och Kungsbacka har varit/är med i referensgruppen.
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Balanskravsresultat

Balanskravet som infördes år 2000 regleras i kommu-
nallagen och innebär ett uttryckligt krav på ekonomisk 
balans mellan intäkter och kostnader. Balanskravet 
innebär att kommuner ska upprätta en budget årligen där 
intäkterna överstiger kostnaderna. Skulle kostnaderna 
för ett enskilt år överstiga intäkterna ska underskottet 
återställas senast inom en treårsperiod. Balanskravet 
omfattar kommunen men inte koncernen. 

Enligt gällande normering ska balanskravsutredningen 
ske på samma sätt i alla kommuner genom att ett 
bestämt antal delposter redovisas. Huvudprincipen är 
att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Däremot ska 
realisationsvinster till följd av försäljning av anläggnings-
tillgångar inte räknas in i resultatet då dessa inte anses 
utgöra löpande verksamhet. Realisationsvinster från 
exploateringsverksamheten ska däremot räknas in. 

Utöver justering för försäljning av anläggningstillgångar 
ges möjlighet att justera resultatet för realisationsvinster/
förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om 

dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushåll-
ning, exempelvis kostnadsbesparingar, i framtiden. Åter-
föring ska även ske av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper. Eftersom kommunen redovisar pensions-
förplikterna enligt fullfonderingsmodellen justeras även 
denna effekt i balanskravsresultatet.

Kungsbacka kommun har uppfyllt balanskravet sedan 
dess införande och har därmed inga underskott att 
återhämta. 2021 uppgår balanskravsresultatet till 445 mil-
joner. Årets resultat om 465 miljoner har justerats för två 
poster. Dessa är reavinster från anläggningstillgångar om 
1 miljon samt effekten av fullfondsredovisning för pen-
sioner om 18 miljoner. Då kommunen saknar finansiella 
placeringar finns inget att justera för dessa delar. Några 
realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet 
har heller inte bedömts föreligga. 

Kungsbacka kommun har inte beslutat att tillämpa någon 
resultatutjämningsreserv (RUR) vilket medför att ingen 
redogörelse av sådan görs. 

Balanskravsutredning, mkr 2020 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 415 465

Samtliga realisationsvinster -4 -1

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0

Återföring av orealiserade vinster & förluster i värdepapper 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 411 464

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 -19 -18

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0

Balanskravsresultat 392 445
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Väsentliga 
personalförhållanden
De kommande åren kommer många nya medarbetare behöva rekryteras. En ökad efter-
frågan på kommunens tjänster i kombination med brist på arbetskraft gör det viktigare 
än någonsin för Kungsbacka kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. Vårt viktigaste 
verktyg för att ta oss an kompetensutmaningen som i många förvaltningar redan är här är 
arbetsplatskulturen: Tillsammans ska vi samarbeta, välkomna, leverera och tänka nytt.

Budskap för arbets
givarvarumärket
Under 2021 har tre fokusområden 
för kommunikation kring arbetsgi-
varvarumärket tagits fram: 
- Utvecklande ledarskap
- Utvecklande medarbetarskap
- Work from anywhere

Dessa tre fokusområden är viktiga 
för att lyfta fram Kungsbackas 
styrkor som arbetsgivare. Ledar-
skap, och nu också medarbetarskap, 
blir allt viktigare för den som söker 
arbete och det är också delar som 
utmärker oss som arbetsgivare. 
Work from anywhere är en attraktiv 
aspekt för dem som kan arbeta på 
distans, för att få ihop livspusslet. 

Praktik & mässor 
Att ta emot praktikanter är ett sätt 
att möta framtidens arbetskraft. 
På grund av pandemin har våra 
verksamheter inte tagit emot lika 
många praktikanter som vanligt. 
Under våren var praon inställd. 
Verksamheterna har prioriterat att ta 
emot APL-elever eftersom eleverna 
inte kan ta examen utan att ha gjort 
APL. Har verksamheterna haft möj-
lighet har de tagit emot VFU/LIA 
studenter. Under höstterminen hade 
årskurs 9 prao och våra verksamheter 
tog emot över 200 praoelever. 

Nytt för 2021 har varit att vi har haft 
möjlighet att annonsera efter studen-
ter som vill göra sitt examensarbete 
hos oss vilket också marknadsför 
Kungsbacka kommun som arbets-
givare.

Kungsbacka kommun har delta-
git på VARM-mässan och Future 
Skills. Båda genomfördes digitalt 
och riktade sig mot olika målgrup-
per och branscher. Vi ser gärna ett 
större deltagande i mässor framöver 
men behöver samtidigt se över våra 
konkreta erbjudanden och möjlighe-
ter för den målgruppen. Dessutom 
behöver vi synas och samarbeta mer 
med lokala lärosäten för att lättare 
säkerställa en kompetensförsörjning 
inom kommunen. 

Sociala medier  
Vår kommunikation på sociala 
medier ska synliggöra utvecklingen 
i kommunen, förmedla bilden 
av Kungsbacka som en attraktiv 
kommun att bo, verka och vistas i 
samt stärka relationen till Kungs-
backa och visa en mångsidighet. 
Under 2021 har fokus fortsatt legat 
på kommunikation om pandemin, 
framför att sprida information från 
Region Halland om vaccination 
och smittläge. Andra exempel är en 
serie inlägg om 100 år av demokrati 
där vi har lyft lokala perspektiv på 
temat demokrati och hur det såg ut 
i Kungsbacka för 100 år sedan, samt 
ämnet Kungsbacka växer. Insatserna 
leder till att Kungsbacka kommun 
uppfattas som en attraktiv och fram-
åtlutad arbetsgivare. Vi har fortsatt 
ett aktivt arbete med Instagramkon-
tot Jobba i Kungsbacka kommun där 
följarna varje vecka får följa en med-
arbetares vardag med syfte att visa 
vilken bredd av spännande yrken vi 
har i kommunen.

Rekrytering och per
sonalomsättning 
Även under 2021 har den pågående 
pandemin påverkat rekryterings-
arbetet i Kungsbacka. Stort fokus 
har varit på att rekrytera vikarier 
till de verksamheter som haft störst 
behov utifrån rådande situation. Vi 
har fortsatt att arbeta med proaktiva 
insatser med verksamheter som har 
rekryteringsbehov inom svårrekryte-
rade yrkesgrupper. Under året har vi 
sett en ökning av antalet platsannon-
ser vilket troligen beror på en ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden 2021 
jämfört med 2020.  Under året har 
vi haft ute 725 platsannonser med 
totalt 15 961 sökanden för tjänster i 
Kungsbacka kommun. Det har varit 
i snitt 15 sökanden per tjänst som 
kan jämföras mot fjolårets 18 sökan-
den per tjänst. 53 chefstjänster har 
annonserats under året med ett snitt 
på 23 ansökningar per tjänst, vilket 
är en liten minskning från fjolårets 
24 ansökningar per tjänst. 2021 har 
det varit svårt att rekrytera vissa 
yrkesgrupper inom vården, men 
också systemtekniker/IT specialis-
ter, yrkeslärare och ingenjörer.

Personalomsättningen har mins-
kat jämfört med föregående år. Vi 
kan också se en uppgång av den 
interna rörligheten under året vilket 
är positivt. Kungsbacka har alltså 
relativt många som byter syssla inom 
kommunen, vilket är bra då det leder 
till att man stannar längre i Kungs-
backa och att medarbetarna upplever 
att de kan få nya utmaningar inom 
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kommunen. Den externa rörligheten 
anses ligga på en nivå som är rimlig 
och inte problematisk.

LEDARSKAP OCH  
MEDARBETARSKAP 
Våra ledare 
I kommunen arbetar cirka 360 chefer. 
Under året har vi startat den löpande 
utbildningen Leda utan att vara chef 
som riktar sig till utvecklingsin-
riktade medarbetare. Utbildningen 
syftar till att stärka medarbetaren i att 
vara en förebild i sina dagliga hand-
lingar och att aktivt visa beteenden 
som ligger väl i linje med vår önskade 
arbetsplatskultur och ledarskapskri-
terier. 

I början av året 2021 ordnades en 
utbildningsinsats riktad till chefer i 
hur man leder på distans. Innehållet 
innefattade mänskliga reaktioner 
utifrån rådande pandemi, virtuellt 
arbete och konkreta råd till cheferna 
samt ledarutmaningar kopplade till 
dessa och viktiga faktorer att ta i 
beaktning.   

Orienteringsprogrammet Jag vill bli 
chef har genomförts även detta år, och 
vänder sig till medarbetare som vill 
få ökad kunskap om och inblick i vad 
chefskap innebär. Flera av deltagarna 
förväntas bli chefer i Kungsbacka 
kommun framöver. Utbildnings-
programmet Utvecklande ledarskap 
fokuserar på det personliga ledar-
skapet och att få chefer och ledare 

utvecklas så att de kan leda ett fram-
gångsrikt utvecklingsarbete. Under 
året har flera chefer deltagit och 
många har också genomfört utbild-
ningen Förnyat Utvecklande Ledar-
skap, där cheferna får en möjlighet att 
utveckla och fördjupa sina kunskaper 
om utvecklande ledarskap ytterligare. 

Under 2021 uppgick antal medarbe-
tare per chef till 19,1 vilket innebär 
ett oförändrat resultat jämfört med 
föregående år. Antal medarbetare per 
enhetschef har minskat något jämfört 
med 2020. Antalet medarbetare per 
enhetschef under året var 23.

Våra medarbetare 
Under 2021 blev vi 6 623 månads-
anställda medarbetare i Kungsbacka 
kommun, en minskning från föregå-
ende år då antalet månadsanställda 
medarbetare var 6 661. Andelen 
anställda kvinnor under 2021 var 
79,7 procent och medelåldern för 
kommunens medarbetare var 45 år, 
vilket ligger i linje med hur könsför-
delning och genomsnittlig ålder ser 
ut inom offentlig sektor på riksnivå.
 
Andel medarbetare som arbetar 
heltid har ökat jämfört med mot-
svarande period föregående år, och 
vi kan se en uppåtgående trend 
över tid. Andelen medarbetare som 
arbetar heltid har ökat med två 
procentenheter. Det är de kvinnliga 
medarbetarna som står för majori-
teten av ökningen. Ökningen kan 

härledas till utvecklingsinsatser som 
påbörjades 2018 i och med kollektiv-
avtalet Heltid som norm.

Heltid som norm
Arbetet med heltid som norm sker 
i huvudsak inom förvaltningarna. 
Under året har en handlingsplan 
för 2017-2021 utvärderats och en ny 
handlingsplan för arbetet framåt 
har tagits fram. Andelen månadsan-
ställda med heltid har på närmare 10 
år ökat med 13 procent.

Heltid – det normala, procent
2021

Andel kvinnor som har heltid 79,6

Andel män som har heltid 89,6

Andel heltid totalt 81,6

60 år 
och äldre

12,6 %

Yngre  
än 30 år 
11,6 %

30–39 år 
21,50 %

40–49 år 
26,0 %

50–59 år 
28,3 %

Andel medarbetare utifrån ålder.

Antal månadsanställda per förvaltning 2021

Förvaltning Antal anställda Andel kvinnor % Andel män %

Byggnadsnämnden 113 65,5 34,5

Förskola & Grundskola 2592 85,5 14,5 

Gymnasium & Arbetsmarknad 506 63,2 36,8

Individ & Familjeomsorg 759 82,6 17,4

Kommunstyrelsen 127 74 26

Kultur & Fritid 202 71,3 28,7

Miljö & Hälsoskydd 113 65,5 34,5

Service 787 69,4 30,6

Teknik 252 40,1 59,9

Vård & Omsorg 1300 89,9 10,2

Totalt i kommunen 6 661 80,3 19,7

*Då	några	anställningar	spänner	över	flera	förvaltningar	blir	summan	på	raden	Totalt något mindre än summeringen av antalet på varje rad.
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Ledardagen och  
Medarbetardagen   
Under hösten 2021 genomfördes 
årets Ledardag och Medarbetardag 
med syftet att uppmärksamma med-
arbetare och ledare som utmärkt sig 
särskilt under året. Under Ledarda-
gen delades priser ut inom kate-
gorierna Årets utvecklande ledare 
och Årets nytänkande ledare. På 
Medarbetardagen delades pris ut i 
fyra olika kategorier baserade på vår 
arbetsplatskultur. 

Dessa evenemang är viktiga för 
att bygga stolthet och vi-känsla i 
organisationen och får mycket höga 
betyg i våra utvärderingar.

• Årets nytänkande ledare: Astrid 
Bayard, enhetschef Kultur & 
Fritid

• Årets utvecklande ledare: Katarina 
Björklund, enhetschef Teknik

• Årets välkomnare: Eva Bjälkan-
der, ungdomskonsulent Kultur & 
Fritid

• Årets nytänkare: Malin Johansson 
och Sandra Lindqvist, kommuni-
katörer Kommunledningskontoret

• Årets leverans: Emma Ackeborn, 
barnskötare Stora Lokets förskola

• Årets team: Munkhättans Grupp-
bostad

Utvecklande medarbetarskap
Under 2021 har vi börjat vår stora 
satsning ”Utvecklande medarbe-
tarskap”, med informations- och 
utbildningsinsatser främst på HR 
och chefer. 2022 vidgas fokus till 
samtliga kommunens medarbetare. 
Vi har sedan flera år arbetat aktivt 
med ett utvecklande ledarskap 
hos organisationens chefer, och 
det utvecklande medarbetarskapet 
ses som en naturlig förlängning. 
Den forskningsbaserade modellen 
handlar om att utveckla ansvar 
och engagemang, och att skapa 
en ökad medvetenhet om hur det 
utvecklande ledarskapet är tänkt att 
fungera och vilka förväntningar som 
därmed finns på medarbetarskapet. 
Syftet med de båda utvecklingspro-
grammen i samspel är att bidra till 

individuell utveckling och ett gott 
organisatoriskt resultat.   

ARBETSMILJÖ OCH 
HÄLSA  
Coronapandemin    
2021 års arbetsmiljöarbete har, likt 
2020, präglats av Covid-19. Kungs-
backa kommun har följt myndig-
heternas rekommendationer och 
HR har kontinuerligt uppdaterat 
dokumentet Arbetsgivarpolitisk 
hållning avseende distansarbete inom 
Kungsbacka kommun. Dokumentet 
har varit och är en viktig vägledning 
för såväl chefer som medarbetare.

Det har varit ett fortsatt högt tryck 
och en hög omställningstakt för alla 
förvaltningar men speciellt de som 
vänder sig till invånare i riskgrupp, 
det vill säga Vård & Omsorg och 
Individ & Familjeomsorg. Fokus har 
legat på att minimera smittspridning 
samt upprätthålla en god arbets-
miljö. Inom arbetsmiljöområdet har 
många frågor och företeelser upp-
stått som varit okända sen tidigare 
och det har inneburit utmaningar 
i beslut och ställningstaganden. Vi 
har lyckats framgångsrikt genom att 
vi tidigt påbörjade risk-och kon-
sekvensanalyser tillsammans med 
skyddsorganisation. Med tät samver-
kan och kontinuerliga skyddskom-
mittéer har vi säkrat arbetsmiljön 
och fullföljt skyddsarbetet på ett bra 
sätt. 

Många av organisationens medar-
betare har arbetat på distans i större 
utsträckning än tidigare, vilket 
resulterat i en ökad digital mognad 
i vår organisation. En viktig del 
i arbetsmiljöarbetet har fortsatt 
bestått i att stötta chefer och med-
arbetare i att upprätthålla en god 
arbetsmiljö hemifrån.
2021 genomfördes en enkät för att 
undersöka medarbetarnas upplevelse 
av distansarbetet. Resultatet visar 
att medarbetarna till största del ser 
distansarbete som något positivt, 
med upplevelsen att: 
• Arbetsprestation har förbättrats 
• Balansen mellan arbete och pri-

vatliv har förbättrats 

• De digitala verktygen har fungerat 
bra och den digitala kompetensen 
är god 

• Den fysiska arbetsmiljön i hemmet 
har fungerat bra 

Men det finns också utmaningar 
som vi som arbetsgivare kommer 
behöva arbeta mer med. Upplevelsen 
är att:
• Den fysiska aktiviteten har mins-

kat   
•  Samarbetet har försämrats 

Hur samarbetet ska öka har varit 
ett tema på många arbetsplatsträffar 
och ledningsforum där deltagarna 
fått komma med idéer och tips. En 
aktivitet på Insidan kallad mån-
adens träningsutmaning startades 
för att inspirera till fysisk aktivitet, 
men mer behöver göras framåt och 
olika alternativ ses nu över utifrån 
effekter och kostnader. Under 2022 
kommer ytterligare en enkät med 
samma målgrupp skickas med syfte 
att undersöka huruvida medarbe-
tarnas uppfattning av distansarbete 
förändrats. 

Medarbetarundersökningar  
Vi har sett ett behov att utveckla 
metoder för att genomföra medar-
betarundersökningar, då forskning 
på området visar att traditionella 
medarbetarundersökningar har 
liten effekt på arbetsmiljöarbetet. 
Pulsmätningar innebär att korta, 
digitala arbetsmiljöenkäter skickats 
ut till medarbetare mer frekvent för 
att få en temperaturmätning på hur 
medarbetarnas arbetsmiljö fungerar 
här och nu. Syftet är att på ett tidigt 
stadium kunna fånga upp såväl frisk- 
som riskfaktorer. Förberedelser 
under 2021 med bland annat pilot-
studier och omvärldsbevakning gör 
att vi under kommande år kommer 
kunna upphandla ett kommunge-
mensamt verktyg för pulsmätning. 

Under 2021 genomfördes HME-un-
dersökningen (hållbart medarbeta-
rengagemang) som berör frågor om 
motivation, styrning, ledarskap samt 
rekommendationsvilja. Undersök-
ningen görs i alla kommuner och ger 
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möjlighet till jämförelse. Resultatet 
på kommunnivå ligger på samma 
nivå som 2020.

Nytt samverkansavtal 
I Kungsbacka kommun vill vi ha 
ett arbetsklimat som präglas av 
arbetsglädje, dialog, delaktighet 
och resultat. Det innebär att chefer, 
medarbetare och de fackliga organi-
sationerna samarbetar i samverkan.  
Vårt nya avtal för samverkan är 
tecknat av Kungsbacka kommun och 
de fackliga organisationerna och har 
implementerats 2021. Syftet med det 
nya avtalet är att på ett tydligare sätt 
beskriva hur samverkan går till och 
att stärka medarbetarinflytandet. 

Datadriven HR 
Under året har vi arbetat med 
utveckling av rapporter som publ-
iceras via Power BI-tjänsten (Busi-
ness Intelligence). Data/nyckeltal 
kopplat till personal analyseras för 
att dra slutsatser som hjälper oss att 
förbättra verksamheten. Business 
Intelligence (BI) möjliggör att bättre 
förstå sin verksamhet genom datavi-
sualisering, och syftar till att stödja 
beslutsfattande. Förhoppningen är 
att detta sätt att arbeta med per-
sonaldata ska hjälpa oss att fatta 
strategiska och kloka beslut baserade 
på fakta. Målet är att dataanalys 
ska bli en del av det dagliga arbetet 
för exempelvis chefer, och att bli 
en organisation som agerar på data. 
Men det kräver också ett förändrat 
arbetssätt och en förflyttning som vi 
tillsammans kommer fortsätta arbeta 
med 2022. 

Kommungemensam 
arbetsmiljöutbildning
En pilot av en kommungemensam 
arbetsmiljöutbildning har genom-
förts utifrån Sunt arbetslivs material 
kompletterat med Kungsbackaspeci-
fika delar. Utbildningen är framta-
gen i samarbete med våra fackliga 
organisationer och syftar till att 
uppnå målet om en attraktiv arbets-
plats genom kunskap, hälsosam 
arbetsmiljö och hållbart arbetsliv 
och tydlighet kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Efter utvärdering 

av piloten, där deltagarna gav en 
positiv respons, lanserades utbild-
ningen för i första hand nya chefer 
och skyddsombud i kommunen. Två 
utbildningstillfällen har genom-
förts och fler utbildningstillfällen 
kommer att erbjudas årligen. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under 
2021 var 7,2 procent vilket innebär 
en minskning om 0,4 procenten-
heter jämfört med 2020. Som en 
jämförelse låg siffran år 2019 då vi 
inte hade pandemi på 6,6 procent. 
En rimlig förklaring till att sjuk-
frånvaron minskar något är vacci-
nationerna. Kungsbacka kommun 
är fortsatt den kommun som ligger 
lägst beträffande sjukfrånvaro i 
Göteborgsregionen. 

Sjukfrånvaron för kvinnor uppmät-
tes till 7,7 procent och motsvarande 
siffra för män var 5,0 procent. 
Resultatet ligger i linje med övriga 
kommuner i Göteborgsregionen där 
kvinnor generellt påvisar en högre 
sjukfrånvaro än män då de i högre 
utsträckning arbetar i kund/brukar-
nära yrken.

Sjukfrånvaro

Andel i procent 2020 2021

Sjukfrånvaro kvinnor 8,2 7,7

Sjukfrånvaro män 5,1 5,0

Sjukfrånvaro totalt 7,6 7,2

Sjukfrånvaro utifrån ålder

Andel i procent 2020 2021

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
29 år eller yngre 

7,7 6,5

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
30–49 år 

6,7 6,5

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
50 år eller äldre 

8,7 8,1

Sänka sjukfrånvaron
Under 2021 etablerades ett fördjupat 
samarbete med Försäkringskassan 
och förvaltningarna Individ & 
Familjeomsorg och Vård & Omsorg. 
Kommunen har tillsammans 

med Försäkringskassan haft fyra 
utbildningar för chefer med fokus 
på förebyggande, tidigt och aktivt 
förhållningssätt, roller och ansvar i 
sjukskrivnings- och rehabiliterings-
processen och arbetsgivarens lag-
stadgade plan för återgång i arbete. 

En jämlik arbetsplats 
I Kungsbacka kommun ska alla 
behandlas likvärdigt i frågor om 
arbete, anställnings- och andra 
arbetsvillkor samt utveckling i 
arbetet. Detta innebär att strävan 
efter ökad variation och normkri-
tiskt tänkande ska vara en naturlig 
del av all verksamhet och att vi har 
nolltolerans mot diskriminering. 
Arbetet för jämställdhet tar avstamp 
i en kommungemensam plan för 
aktiva åtgärder inom jämställdhet 
och jämlikhet. Några exempel på 
prioriterade åtgärder är att belysa 
och utreda löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män, att undersöka 
skillnaden mellan möjliga karri-
ärvägar inom mans- respektive 
kvinnodominerade yrken samt 
verka för ett jämställt föräldraskap. 

En jämställd lönepolitik 
Kommunen gör årliga lönekartlägg-
ningar i enlighet med diskrimine-
ringslagen. Kartläggningen visar att 
skillnaden mellan män och kvinnors 
löner har minskat under de senaste 
åren, särskilt vad gäller lönenivåerna 
på en övergripande nivå. Kvinnors 
löner motsvarar 97,43 procent av 
männens löner. Föregående år var 
motsvarande siffra ca 96 procent. 
Den genomsnittliga medianlönen 
i kommunen är 32 400 kronor, 
motsvarande medianlön för kvinnor 
är 32 200 kronor och för män 33 
050 kronor. Könsfördelningen bland 
Kungsbacka kommuns anställda 
är 80 procent (5 387) kvinnor och 
20 procent (1 373) män, vilket är en 
ökning av antalet anställda män i 
jämförelse med föregående år. När 
det gäller kartläggningen av löner 
för befattningar där båda könen är 
representerade är bedömningen att 
det inte finns några konstaterade 
osakliga könsrelaterade löneskill-
nader. Mellan kvinnodominerande 
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och icke kvinnodominerande befattningar kvarstår 
löneskillnader vad gäller likvärdiga befattningar. Detta 
behöver analyseras och uppmärksammas vidare.

Avslutningssamtal och exitenkät 
I Kungsbacka kommun genomförs ett avslutningssamtal 
med alla tillsvidareanställda medarbetare som väljer att 
avsluta sin anställning. Avslutningssamtalet syftar till att 
fånga upp erfarenheter från verksamheten och identifiera 
möjliga utvecklingsområden. Avslutningssamtalet 
resulterar också i en ökad chans för att medarbetaren 
lämnar organisationen med en positiv känsla och 
agera som en ambassadör för Kungsbacka kommun. 

Utöver avslutningssamtalet får medarbetare som 
avslutar sin anställning i Kungsbacka kommun ta del 
av en digital enkät, den så kallade exitenkäten. Några 
fördelar med exitenkäten är att den möjliggör att 
jämföra resultat samt följa upp resultatet statistiskt över 
tid. Resultatet av exitenkäten 2021 har, likt tidigare 
år, låg svarsfrekvens men indikerar att majoriteten av 
respondenterna är ganska eller mycket nöjda med sitt 
arbete i Kungsbacka kommun och skulle kunna tänka 
sig att arbeta i Kungsbacka kommun igen i framtiden.

Nyckeltal 2021 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Resursmått

Anställda andel kvinnor, procent 80,7 80,3 79,7

Antal medarbetare per enhetschef 23,8 23,3 23,0

Andel heltid, procent 78,8 79,6 81,6

Anställda totalt 6659 6661 6623

Effektmått

Personalomsättning, procent 13,5 14 10,4

Sjukfrånvaro totalt, procent 6,6 7,6 7,2

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer, procent

40,4 32,8 36,5

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller 
yngre, procent

6,1 7,7 6,5

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år, pro-
cent

5,8 6,7 6,5

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre, 
procent

7,7 8,7 8,1

Sjukfrånvaro kvinnor, procent 7,2 8,2 7,7

Sjukfrånvaro män, procent 4,3 5,1 5,0
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Förväntad utveckling 
Årsredovisningen är en redogörelse och analys av året 
2021, men utgör också ett viktigt underlag till kommande 
års ekonomiska planering och ekonomistyrning. Kungs-
backa kommun beslutar om budgeten för kommande år i 
juni månad vilket innebär att processen med årsredovis-
ningen knyter an direkt till budgetprocessen. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) redogör i Eko-
nomirapporten, oktober 2021 för kommunernas ekonomi. 
En lägre befolkningsökning än tidigare beräknas med-
föra ett något lägre kostnadstryck för kommunerna fram-
över. Situationen är dock olika inom olika verksamheter. 
Ur ett nationellt perspektiv bedöms det demografiska 
trycket inom förskolan och grundskolan minska för att 
istället öka inom exempelvis gymnasieskolan och äldre-
omsorgen. Enligt befolkningsprognosen för Kungsbacka 
de kommande åren bedöms situationen vara likartad där 
det framförallt är gruppen över 80 år som förväntas öka. 

Relaterat till den demografiska situationen bedömer SKR 
att kommunernas utmaning med kompetensförsörjning 
kommer vara fortsatt stor framöver. Försörjningskvo-
ten bedöms öka vilket innebär att fler ska försörja färre. 
I Kungsbacka bedöms de första 10 åren inte påverka 
försörjningskvoten i någon större utsträckning men från 
2030 beräknas den öka påtagligt. Det beror på nuvarande 
åldersfördelning där andelen i åldersgruppen 45–55 år är 
högre än övriga åldersgrupper. Vilken påverkan ovanstå-
ende får på kommunens ekonomiska planering är svår att 
förutse, då det till stor del beror på kommunens utveck-
ling relativt övriga kommuner.   

Utöver demografin är utvecklingen av skatteintäkter 
och statsbidrag central för den ekonomiska planeringen 
framåt. SKR:s prognos för de kommande åren revidera-
des upp under hösten 2021, framförallt avseende inneva-
rande år, 2021. Därefter sjunker ökningstakten successivt 
för att mot slutet av perioden 2021–2025 understiga 
kostnadsutvecklingen.   

Pandemin har bidragit till att viss verksamhet har fått 
stå tillbaka för att hantera den pågående situationen. 
Sannolikt har vissa kostnader därmed skjutits på framti-
den, vilket gör att kostnadsutvecklingen troligen kommer 
öka när väl pandemin klingat av. Effekten av detta är 
svårbedömd men kommer innebära en utmaning i den 
kommande planeringen.

Ett annat område där kostnaderna bedöms öka kom-
mande år är våra pensionskostnader. Under 2021 jus-
terades livslängdsantagandet vilket ledde till högre 
kostnader. Därtill väntas förändringar till följd av det nya 
avtalet AKAP-KR att träda i kraft 2023. Förändringarna 
medför ökade kostnader, men också en likvidpåverkan i 
samband med övergången 2023. Effekterna för Kungs-
backa kommun kommer analyseras vidare under våren 
för att möjliggöra ett uppdaterat underlag inför beslut om 
kommunbudget 2023.   

Kungsbacka kommun står inför en utmaning i att finan-
siera framtidens välfärdstjänster. En växande grupp äldre 
med bibehållen hälsa skapar också möjligheter att ta vara 
på de förmågor och kompetenser som finns i gruppen 
och göra dem mer aktiva i samhällsutvecklingen.  Den 
demografiska utmaningen ställer krav på att ställa om 
verksamhet och nyttja möjliggörare såsom digitalisering 
för att möta kommunens utmaningar inom kompetens-
försörjning och en åldrande befolkning. 

För att hantera framtidens utmaningar kommer det 
även att krävas ett ökat utbyte mellan förvaltningar och 
att arbeta som Ett Kungsbacka. Därtill innebär kom-
mande års budget fortsatta höga investeringsvolymer, 
vilket ställer krav på ett gott ekonomiskt resultat för att 
även framöver kunna bedriva en hållbar verksamhet och 
därmed bibehålla en god ekonomisk hushållning.  
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Resultaträkning	och	kassaflödesanalys
Resultaträkningen sammanfattar årets kostnader och intäkter, och visar årets resultat samt hur det egna kapitalet förändrats.  
Kassaflödesanalysen visar hur vi har finansierat vår verksamhet och hur kommunens och koncernens rörelsekapital förändrats.

RESULTATRÄKNING Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2021 
inkl ombudget

Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2021

Verksamhetens intäkter 3 1 197,9 1 252,5 1 183,9 1 538,9 1 431,4
Verksamhetens kostnader 4 -5 990,9 -5 673,0 -5 822,3 -5 745,5 -5 881,9
Avskrivningar 5 -433,0 -344,1 -373,5 -420,7 -457,0
Verksamhetens nettokostnader -5 226,0 -4 764,6 -5 011,9 -4 627,2 -4 907,5

Skatteintäkter 6 4 899,7 4 751,7 5 022,3 4 751,7 5 022,3
Generella statsbidrag och utjämning                             7 438,1 474,0 485,1 474,0 485,1
Verksamhetens resultat 111,7 461,1 495,5 598,5 599,9

Finansiella intäkter 8 14,0 13,3 11,0 6,6 4,3
Finansiella kostnader 9 -72,7 -59,8 -41,8 -94,0 -73,4
Resultat efter finansiella poster 53,0 414,6 464,7 511,1 530,7

Extraordinära poster (netto) 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 53,0 414,6 464,7 511,1 530,7

*Jämförelseåret	är	justerat.	Borgensavgiften	justerad	bland	finansiella	poster	istället	för	som	tidigare	under	verksamhetens	kostnader.

KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2021 
inkl ombudget

Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2021

Den löpande verksamheten

Årets resultat 53,0 414,6 464,7 511,1 530,7
Justering för ej likviditetspåverkande poster 26 424,8 462,3 498,5 530,7 586,7
Övriga likviditetspåverkande poster 27 0,0 -31,2 33,0 -31,2 33,4
Poster som redovisas i annan sektion 28 0,0 -0,7 2,6 -1,0 2,6
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital 477,8 845,0 998,8 1 009,6 1 153,4

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager 17 -18,3 -8,4 -17,7 -8,7
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 18 7,8 -107,2 50,7 -107,5
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 24 79,6 107,9 -49,6 95,1 -74,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 557,4 942,4 833,6 1 137,7 963,0

Investeringsverksamheten 13
Investering i materiella anläggningstillgångar -1 363,4 -943,6 -858,1 -1 234,6 -1 152,7
Omklassificering 9,6 0,0 9,6 0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11,0 1,1 156,9 2,6
Förändring	finansiella	anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 363,4 -923,0 -857,0 -1 068,1 -1 149,2

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 23 1 103,0 200,0 121,8 344,9 221,8
Amortering av skuld 23 0,0 -106,6 -34,4 -120,9
Förändring långfristiga fordringar 15 8,1 0,2 8,1 0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 103,0 208,1 15,4 318,6 101,2

Bidrag till statlig infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 -1,0

Årets	kassaflöde 297,0 225,6 -9,0 386,3 -86,0
Likvida medel vid årets början 381,3 155,7 381,3 270,1 656,4
Likvida medel vid årets slut 678,3 381,3 372,3 656,4 570,3
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Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Under rubriken tillgångar visas hur kapitalet använts.  
Rubriken eget kapital, avsättningar och skulder visar hur kapitalet anskaffats.

BALANSRÄKNING 2021 Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2020
Inkl. ombudget

2020 2021 2020 2021

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 12 1,0 1,0 0,7 1,0 0,7

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 079,8 6 130,2 6 574,5 10 181,2 10 832,6
Maskiner och inventarier 642,0 642,0 673,3 653,6 687,7
Summa materiella anläggningstillgångar 13 7 721,8 6 772,2 7 247,8 10 834,8 11 520,3

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 14 208,7 208,7 216,6 59,8 67,6
Långfristig utlåning 15 1,8 1,8 1,6 2,0 1,7
Summa finansiella anläggningstillgångar 210,5 210,5 218,2 61,8 69,3

Bidrag till statlig infrastruktur 16 31,6 31,6 30,3 31,6 30,3

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 17 6,5 6,4 9,6 8,0 11,4
Fastigheter för försäljning 17 40,2 40,2 45,6 40,2 45,5
Fordringar 18 416,0 416,0 523,2 427,6 535,1
Kassa och bank 19 678,3 381,3 372,3 656,4 570,3
Summa omsättningstillgångar 1 141,0 844,1 950,7 1 132,2 1 162,3
Summa tillgångar 9 105,9 7 859,3 8 447,7 12 061,4 12 782,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat 53,0 414,6 464,7 511,1 530,7
Justering ingående eget kapital 0,0 -21,5 0,0 -21,5 0,0
Övrigt eget kapital 2 697,2 2 224,5 2 617,6 2 526,9 3 016,5
Summa eget kapital 20 2 750,2 2 617,6 3 082,3 3 016,5 3 547,2

Avsättningar
Pensioner inklusive särskild löneskatt 21 1 758,2 1 747,2 1 794,7 1 747,2 1 794,7

Övriga avsättningar 22 227,9 227,9 222,5 227,9 222,5
Avsättning för skatter 22 0,0 0,0 0,0 65,5 70,1
Summa avsättningar 1 986,1 1 975,1 2 017,2 2 040,6 2 087,3

Skulder
Långfristiga skulder 23 2 664,3 1 561,2 1 576,4 5 169,7 5 272,1
Investeringsinkomster 23 580,1 580,1 696,2 580,1 696,2
Kortfristiga skulder 24 1 125,2 1 125,2 1 075,6 1 254,5 1 180,1
Summa skulder   4 369,6 3 266,5 3 348,2 7 004,3 7 148,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 9 105,9 7 859,3 8 447,7 12 061,4 12 782,9

Soliditet 30,2% 33,3% 36,5% 25,0% 27,7%

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser 25 3412,1 3501,5 21,6 20,7
Övriga säkerheter och panter - - - -
Andel pensionsutfästelse Räddningstjänsten 9,5 9,8 9,5 9,8
Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner 6,0 0,5 6,0 0,5
Förvaltade stiftelsers kapital 52,0 60,2 52,0 60,2
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Not 1 Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning används som en grund för 
framtida beslut och när ansvar ska utkrävas. Redovis-
ningen ska förmedla en rättvisande bild av kommunens 
ekonomiska ställning. I följande avsnitt beskrivs de regler 
som vi följt i vår redovisning samt de avsteg som förelig-
ger.

Den kommunala redovisningen regleras genom lag om 
kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Lagen 
stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska 
fullgöras enligt god redovisningssed, vilket definieras 
som praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokfö-
ringsskyldiga. Lagstiftningen kompletteras med rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning, 
(RKR). Detta innebär bland annat att:

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

• Skulder har upptagits till de belopp varmed de beräk-
nas flöda ut.

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde.

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed. 

Förändrade redovisningsprinciper under året
Finansiell leasing redovisas på nya externa hyresavtal från 
och med 2021. Under 2021 har ett avtal tagits upp till ett 
värde om 112,6 miljoner. Läs mer under avsnittet leasing.   

Jämförelsestörande poster
De poster som i tilläggsupplysningarna redovisas som 
jämförelsestörande har bedömts att på ett tydligt sätt 
påverka jämförelsen med motsvarande poster tidigare år. 
Någon beloppsgräns har inte fastställts eftersom exem-
pelvis skillnaden mellan vad som är jämförelsestörande i 
finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförel-
sestörande i verksamhetens kostnader.

För 2021 har reavinster från exploateringsverksamheten 
tagits upp som jämförelsestörande poster. Omfattningen 
av dessa framgår i not. 

Därtill har effekten av förändrat livslängdsåtagande 
enligt RIPS tagits upp som jämförelsestörande post. 
Omfattningen framgår av not. 

Noter
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Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen 
för skatteintäkter baseras på Sveri-
ges kommuner och regioners (SKR) 
decemberprognos i enlighet med 
rekommendation R2 från Rådet för 
kommunal redovisning.

Offentliga investeringsbidrag och 
anslutningsavgifter
Offentliga investeringsbidrag och 
anslutningsavgifter tas upp som 
en förutbetald intäkt och redovi-
sas bland långfristiga skulder och 
periodiseras över objektets nyttjan-
deperiod.

Privata investeringsbidrag
Privata investeringsbidrag intäkts-
förs i takt med utbyggnaden i 
enlighet med RKR R2.

Markförsäljningar
Markförsäljningar redovisas som 
kortfristig skuld till dess att resul-
tatföring sker.

Tillgångar
Immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar
Anläggningstillgångarna har i balans-
räkningen upptagits till anskaffnings-
värdet efter avdrag för verkställda 
avskrivningar/nedskrivningar. Pla-
nenliga avskrivningar har beräknats på 
objektens anskaffningsvärden. Till-
gångar avsedda för stadigvarande bruk 
eller innehav med en nyttjandeperiod 
om minst 3 år klassificeras som anlägg-
ningstillgång om beloppet överstiger 
gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde är 50 000 kr.

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter redovisas som 
en omsättningstillgång. Försäljning av 
tomter tillgodogörs/ belastar löpande 
resultatet och osålda tomter redovisas 
som omsättningstillgångar.

Bidrag till statlig infrastruktur 
Kommunen har enligt lag om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47) rätt 
att lämna bidrag till statlig infrastruk-
tur. Av lag om kommunal bokföring 
och redovisning (2018:597) framgår att 
sådana bidrag antingen kan redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen eller 
tas upp i balansräkningen under posten 
Bidrag till statlig infrastruktur. Vilka 
bidrag som tagits upp samt beslutad 
avskrivningstid framgår av not. 

Kostnader
Avskrivningar
Kommunen använder nominell 
metod för beräkning av avskriv-
ningar, det vill säga linjär avskriv-
ning på ursprungligt anskaff-
ningsvärde. Huvudprincipen är att 
avskrivning påbörjas månaden efter 
att tillgången tas i bruk. Avskriv-
ningstiden baseras på bedömd 
nyttjandetid uppdelat per kompo-
nent.
 
Komponentavskrivning 
Övergången till komponentav-
skrivning har i Kungsbacka skett 
etappvis. Under 2016 infördes 
komponentindelning för lokaler 
och fritidsanläggningar. Under 
2017 infördes komponentindelning 
på investeringar i infrastruktur. 
Under 2018 infördes komponentin-
delning av vatten- avlopp- och ren-
hållningsanläggningar. Under 2021 
infördes komponentredovisning på 
nya bredbandsanläggningar.   

Gränsdragning mellan drift och 
investering
Tillgångar avsedda för stadigva-
rande bruk eller innehav med en 
nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som en anläggnings-
tillgång om beloppet överstiger 
gränsen för mindre värde. Gränsen 
för mindre värde är 50 000 kronor.

För gränsdragning mellan inves-
tering och underhåll gäller att 
när en anläggningstillgång eller 
komponent i en anläggning byts ut 
eller nyanskaffas redovisas det som 
en investering. Kostnader för akut 
underhåll, åtgärder för skadegörel-
ser samt måleriarbeten definieras 
som återställande av en byggdel, 
och redovisas som driftkostnad vid 
anskaffningen.

Lånekostnader
Ränta under byggtid, kreditivränta, 
tillämpas för projekt över 5 miljo-
ner kronor, som pågår under mer 
än ett kalenderår. Kreditivränta 
baseras på kommunens genom-
snittliga upplåningsränta. 
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Avsättningar och skulder
Deponier
Under 2015 och 2016 gjordes kostnadsbedömningar för 
sluttäckning av nedlagda deponier i kommunen avseende 
bland annat Barnamossen och Svinholmen, men även ett 
antal mindre deponier. Avsättningar har tagits upp till de 
belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelserna 
som kommunen har. Under 2021 erhölls förnyad extern 
kostnadsberäkning avseende deponin Svinholmen. 
Beräkningen ligger i nivå med gjord avsättning om 100 
miljoner. 

Övriga avsättningar
Avsättningar har tagits upp till det belopp som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelser i framtiden.

Handpenningar exploatering
Handpenningar i pågående exploateringsområden redo-
visas som kortfristig skuld till dess att resultatföring sker. 

Leasing 

Kungsbacka kommun tillämpar RKR R5 Leasing för 
redovisning av fordon samt fastigheter med vissa undan-
tag.
 
Fordon 
Från 2019 redovisas leasingavtal avseende fordon som 
finansiell leasing i de fall de uppfyller kraven för detta. 
Någon retroaktiv tillämpning har ej skett. Skälet till 
detta är att det beloppsmässigt rör sig om mindre värden. 
De kortare avtalsperioderna gör därtill att gamla avtal 
kontinuerligt fasas ut.  

Fastigheter 
Från 2021 tillämpas RKR R5 på nya externa hyresavtal. 
2021 har ett externt avtal tagits upp till ett värde av 112,6 
miljoner. Under 2022 kommer en genomgång av externa 
hyresavtal till och med 2020 att göras i syfte att bedöma 
huruvida även dessa ska tas upp som finansiella hyresav-
tal i redovisningen. 
Koncerninterna avtal har ej tagits upp som finansiella 
avtal i Kungsbacka kommuns räkenskaper. Skälet är 
att de bedöms omfattas av de sammanställda räken-
skaperna. Totalt fanns vid utgången av året  44 avtal av 
olika omfattning och karaktär. Det bokförda värdet i 
de sammanställda räkenskaperna för dessa fastigheter 
uppgår till 1,2 mdkr.   

Sammanställda räkenskaper 
– koncernredovisning
De sammanställda räkenskaperna omfattar kommu-
nens och koncernen Eksta Bostads AB:s verksamhet. 
De sammanställda räkenskaperna är ett sammandrag av 
kommunens och Ekstas resultat- och balansräkningar 
samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter. Där-
till ingår koncernen i bedömningen av god ekonomisk 
hushållning. 
 
I samband med de sammanställda räkenskaperna har 
internvinster inom kommunkoncernen eliminerats i sin 
helhet. Därtill har interna poster av väsentlig betydelse 
eliminerats. Obeskattade reserver med avdrag för upp-
skjuten skatt har redovisats som eget kapital.  

Undantagsregeln om företag vars verksamhet är av obe-
tydlig omfattning har tillämpats för de övriga koncern-
företagen, Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets AB S:ta 
Gertrud. 

Väsentliga avsteg från gällande lagstiftning
Pensionsredovisning 
Kommunen avviker från gällande lagstiftning då kom-
munen redovisar pensionsförpliktelserna enligt fullfond-
smodellen. Detta innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in 
i balansräkningen som en avsättning. I enlighet med Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska 
en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjä-
nats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning. 

Motiven för att redovisa enligt fullfondering är att det 
ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella 
ställning och att de grundläggande principerna om öppen 
och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Ställnings-
tagandet grundar sig på beslut i kommunfullmäktige.

Effekten på resultat och ställning framgår av not för 
pensionsavsättningar.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av års- och koncernredovisning kräver att 
fullmäktige, nämnd, styrelse och företagsledning gör anta-
ganden om framtiden och andra viktiga källor till osäker-
het i uppskattningar på balansdagen.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfa-
renhet och andra faktorer som under rådande förhållanden 
anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 
bedömningar används sedan för att fastställa redovisade 
värden på tillgångar och skulder som inte framgår tyd-
ligt från andra källor. Uppskattningar och bedömningar 
ses över årligen. Det slutliga utfallet av uppskattningar 
och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande 
bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i 
resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen 
görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen 
påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. Vid 
betydande ändringar redovisas rättelsen gentemot eget 
kapital.  

Genomgående för kommunkoncernen är att uppskatt-
ningar och bedömningar utgår från försiktighetsprincipen. 
För eventuell mer detaljerad information avseende kon-
cernbolagen hänvisas till respektive bolags årsredovisning.
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Noter
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2020 2021 2020 2021

Not 3 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 64,3 49,5 99,0 84,6

Taxor och avgifter 452,9 463,8 452,9 463,8

Hyror och arrenden 116,7 119,8 332,2 330,8

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 374,5 336,6 374,5 336,6

Bidrag och gåvor från privata aktörer 0,0 0,0 0,0 0,0

EU-bidrag 2,0 2,1 2,0 2,1

Övriga bidrag 21,0 31,9 21,0 31,9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 158,8 151,9 158,8 151,9

Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter 58,5 26,4 43,6 26,4

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 3,8 1,0 3,8 1,0

Övriga verksamhetsintäkter 0,0 0,9 51,1 2,3

Summa verksamhetens intäkter 1 252,5 1 183,9 1 538,9 1 431,4

Övriga upplysningar
Intäkter har värderats, upplysts och redovisats i enlighet med RKR rekommendation R2.

Not 4 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader exklusive pensionskostnader -3 385,2 -3 429,4 -3 417,7 -3 463,6

Pensionskostnader -193,0 -221,6 -193,0 -221,6

Lämnade bidrag -164,5 -179,4 -164,5 -179,4

Köp av huvudverksamhet -1 004,7 -1 041,9 -1 130,7 -1 160,4

Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader -371,5 -387,7 -258,4 -262,3

Inköp av material och varor -229,3 -225,9 -229,3 -225,9

Inköp av tjänster -222,5 -252,8 -222,5 -252,8

Realisationsförluster och utrangeringar -11,1 -7,7 -11,1 -9,4

Ökning av avsättning -6,6 0,0 -6,6 0,0

Anskaffningskostnad	sålda	expoateringsfastigheter -12,4 -1,3 -12,4 -1,3

Bolagsskatt 0,0 0,0 -12,8 -14,9

Övriga verksamhetskostnader -72,2 -74,6 -86,5 -90,3

Summa verksamhetens kostnader -5 673,0 -5 822,3 -5 745,5 -5 881,9

Not 5 Av- och nedskrivningar

Avskrivning byggnader &  anläggningar -259,4 -281,7 -333,5 -362,0

Avskrivning	finansiella	leasing	byggnader	&	anläggningar 0,0 -5,4 0,0 -5,4

Avskrivning maskiner och inventarier -82,0 -84,1 -84,5 -87,4

Avskrivning	finansiell	leasing	maskiner	&	inventarier -2,7 -2,3 -2,7 -2,2

Nedskrivning/återföring byggnader & anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa av- och nedskrivningar -344,1 -373,5 -420,7 -457,0

Övriga upplysningar
Från	och	med	2021	redovisas	nya	externa	hyresavtal	som	finansiell	leasing	i	de	fall	kriterierna	för	detta	uppfylls.	
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2020 2021 2020 2021

Not 6 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 4 832,2 4 911,4 4 832,2 4 911,4

Preliminär slutavräkning innevarande år -60,2 97,0 -60,2 13,9

Slutavräkningsdifferens	föregående	år	 -20,3 13,9 -20,3 97,0

Summa skatteintäkter 4 751,7 5 022,3 4 751,7 5 022,3

Övriga upplysningar
Slutavräkningen baseras på SKR (Sveriges kommuner och regioner) cirkulär 21:49 i enlighet med rekommendation R2 från RKR (Rådet för kommunal redo-
visning)

Slutavräkning 2020
Slutavräkningen för 2020 års skatteintäkter blev totalt - 550 kronor per invånare. Avräkningen regleras i januari 2022.  I bokslutet 2020 redovisades en 
preliminär slutavräkning om -715 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på 165 kronor per invånare som påverkar bokslut 2021, 13,9 miljo-
ner kronor. 

Preliminär slutavräkning 2021
Preliminär slutavräkning för 2021 har redovisats enligt SKRs cirkulär 21:49, 1 143 kronor per invånare, 97,0 miljoner kronor.

Not 7  Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning, bidrag/avgift -25,8 -40,0 -25,8 -40,0

Kostnadsutjämning, bidrag/avgift -20,1 -14,2 -20,1 -14,2

Regleringsavgift/-bidrag 86,2 252,3 86,2 252,3

Kommunal fastighetsavgift 173,7 179,1 173,7 179,1

Utjämningsavgift LSS -7,8 1,1 -7,8 1,1

Införandebidrag 97,7 61,4 97,7 61,4

Generellt statsbidrag - Skolmiljarden 0,0 12,4 0,0 12,4

Generellt statsbidrag - God vård och omsorg om äldre personer 0,0 33,0 0,0 33,0

Generellt	statsbidrag	-	Tillfälligt	statsbidrag	för	mottagning	av	flyktingar 10,9 0,0 10,9 0,0

Generellt statsbidrag - Stöd för att stärka välfärden 153,0 0,0 153,0 0,0

Generellt statsbidrag - Statsbidrag krisstöd 1,1 0,0 1,1 0,0

Generellt statsbidrag - Statsbidrag periodiseringsfond 5,1 0,0 5,1 0,0

Summa generella statsbidrag och utjämning 474,0 485,1 474,0 485,1

Not 8  Finansiella intäkter

Utdelningar från koncernföretag 0,5 0,5 0,0 0,0

Utdelning på aktier och andelar 2,3 0,5 2,3 1,3

Intäkter	från	finansiella	anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Realiserad	vinst	på	försäljning	av	finansiella	instrument 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad	värdestegring	på	finansiella	instrument 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkter 3,7 3,0 4,3 3,0

Borgenavgifter 6,8 7,0 0 0,0

Övriga	finansiella	intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella intäkter 13,3 11,0 6,6 4,3

Not 9  Finansiella kostnader

Räntekostnad på lån -8,4 -8,2 -42,5 -39,7

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar -50,3 -30,6 -50,3 -30,6

Kostnader	från	finansiella	anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Förlust	vid	försäljning	av	finansiella	instrument 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad	värdeminskning	finansiella	instrument 0,0 0,0 0,0 0,0
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2020 2021 2020 2021

Finansiell leasing fordon -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Finansiell leasing fastigheter 0,0 -2,0 0,0 -2,0

Övriga	finansiella	kostnader -1,0 -0,9 -1,1 -1,0

Summa finansiella kostnader -59,8 -41,8 -94,0 -73,4

Genomsnittlig upplåningsränta efter räntesäkring 0,5 0,5 0,8 0,8

Genomsnittlig upplåningsränta före räntesäkring 0,5 0,5 0,7 0,6

Räntesäkringen har påverkat kostnaden med - - 3,7 7,3

Not 10 Extraordinära poster

Inga extraordinära poster har redovisats 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 11 Jämförelsestörande poster

Realisationsvinst exploatering 16,7 11,5 16,7 11,5

     Intäkter 29,1 12,8 29,1 12,8

     Kostnader -12,4 -1,3 -12,4 -1,3

Exploateringsersättning 29,4 13,6 29,4 13,6

Förändrat livslängdsantagande pensioner, belopp inklusive löneskatt 0,0 55,2 0,0 55,2

     Pensioner intjänade före 1998 0,0 29,6 0,0 29,6

     Pensioner intjänade från och med 1998 0,0 25,6 0,0 25,6

Övriga upplysningar
Under 2021 redovisas realisationsvinster från exploateringsverksamheten samt exploateringsersättningar som jämförelsestörande poster. 
Därtill	redovisas	effekten	av	ändrat	livslängdsantagande	i	RIPS	som	jämförelsestörande	

Not 12  Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 1,5 1,5 1,5 1,5

Ackumulerade avskrivningar -0,5 -0,8 -0,5 -0,8

Ackumulerade värdeförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde 1,0 0,7 1,0 0,7

Redovisat värde vid årets början 1,3 1,0 1,3 1,0

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utrangeringar och avyttringar 0,0 0,0 0,0 0,0

-	Anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0

- Ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa immateriella anläggningstillgångar 1,0 0,7 1,0 0,7

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 5,0 5,0 5,0 5,0

Övriga upplysningar
Linjär avskrivning tillämpas för immateriella tillgångar. Se not om redovisningsprinciper
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2020 2021 2020 2021

Not 13  materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 9 436,0 10 159,6 14 398,4 15 412,9

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -3 305,8 -3 585,1 -4 217,2 -4 580,3

Bokfört värde 6 130,2 6 574,5 10 181,2 10 832,6

Redovisat värde vid årets början 5 600,9 6 130,2 9 584,0 10 181,2

Årets investeringar 821,9 741,7 1 113,4 1 031,0

Utrangeringar och avyttringar -5,8 -6,7 -151,7 -7,9

-	Anskaffningsvärde 55,9 14,3 -243,7 15,6

- Ackumulerade avskrivningar -50,1 -7,6 92,0 -7,7

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -259,1 -286,8 -337,0 -367,8

Övriga förändringar -27,7 -3,9 -27,5 -3,9

Redovisat värde vid årets slut 6 130,2 6 574,5 10 181,2 10 832,6

Varav Finansiell leasing 0,0 112,6 0,0 112,6

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 36,4 35,4 42,7 41,9

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1 773,7 1 821,9 1 799,1 1 851,6

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -1 131,7 -1 148,6 -1 145,5 -1 163,9

Bokfört värde 642,0 673,3 653,6 687,7

Redovisat värde vid årets början 590,2 642,0 601,6 653,6

Årets investeringar 125,2 116,4 127,3 122,1

Utrangeringar och avyttringar -0,4 -0,9 -0,5 -1,2

-	Anskaffningsvärde 26,9 70,3 29,7 71,6

- Ackumulerade avskrivningar -26,5 -69,4 -29,2 -70,4

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -84,3 -86,3 -86,1 -88,9

Övriga förändringar 11,3 2,1 11,3 2,1

Redovisat värde vid årets slut 642,0 673,3 653,6 687,7

 Varav Finansiell leasing 11,3 13,0 11,3 13,0

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 21,0 21,1 20,9 20,8

Summa materiella anläggningstillgångar 6 772,2 7 247,8 10 834,8 11 520,3

Övriga upplysningar
Gränsdragning mellan kostnad och investering: 
Belopp överstigande 50 000 och varaktighet längre än 3 år.

Bestämd mängd och fast värde
För inventarier som används i kommunens verksamhet tillämpas regeln om bestämd mängd och fast värde.

Anskaffningsvärde
Ränta under byggtid har aktiverats för projekt överstigande 5 miljoner baserat på kommunens genomsnittliga upplåningsränta. 
Totalt aktiverat belopp 2021 uppgår till 0,6 miljoner kronor.

Avskrivning
Linjär avskrivning. Komponentredovisning tillämpas.

Avskrivningstider
Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar exklusive inventarier som skrivs av på enhetligt avskrivningstid.  
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2020 2021 2020 2021

Not 14  Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretagen

Fastighets AB S:ta Gertrud 0,1 0,1 0,1 0,1

Eksta Bostads AB, Tempohus 150,0 150,0 0,0 0,0

Summa aktier och andelar i koncernföretagen 150,1 150,1 0,1 0,1

Andelar

Kommuninvest ekonomisk förening 49,2 57,1 49,2 57,1

Vindkraftsandelar 0,0 0,0 0,8 0,8

Övriga 0,3 0,3 0,6 0,6

Summa andelar 49,5 57,4 50,6 58,5

Grundfondskapital och bostadsrätter

Grundfondskapital Tjolöholm 8,8 8,8 8,8 8,7

Bostadsrätter 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa grundfondskapital och bostadsrätter 9,1 9,1 9,1 9,0

Summa aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 208,7 216,6 59,8 67,6

Not 15  Långfristig utlåning

VA-lån 1,8 1,6 1,8 1,6

Förlagslån Kommuninvest 0,0 0,0 0,0 0,0

Deposition HVB 0,0 0,0 0,2 0,1

Summa långfristiga fordringar 1,8 1,6 2,0 1,7

Not 16  Bidrag till statlig infrastruktur

Ingående saldo 33,7 31,6 33,7 31,6

Nya bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets upplösningar -2,1 -1,3 -2,0 -1,3

Summa bidrag till infrastruktur 31,6 30,3 31,7 30,3

Bidrag till statlig infrastruktur

Åsa station 11,0 10,2 11,8 10,2

Må 20,6 20,1 19,9 20,1

Summa bidrag till statlig infrastruktur 31,6 30,3 31,7 30,3

Övriga upplysningar
Åsa station: Bidraget avser byggande av ny tågstation i Åsa, enligt kommunfullmäktiges beslut om godkännande av  
genomförandeavtal	2011	och	slutredovisning	från	Trafikverket	2014.	

Må: Bidraget avser åtgärder i den statliga infrastrukturen i anslutning till exploatering av Må. Beslut om exploateringsavtal  
i Kommunfullmäktige. 

Not 17 Förråd mm inklusive exploateringsfastigheter

Förråd, varulager Teknikens hus 6,4 8,5 8,0 10,3

Beredskapslager Vård och omsorg 0,0 1,1 0,0 1,1

Exploateringsverksamhet 40,3 45,5 40,2 45,5

Redovisat värde vid årets slut 46,7 55,1 48,2 56,9
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Not 18  Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 83,9 88,0 74,2 71,8

Diverse kortfristiga fordringar 204,4 215,0 205,7 227,1

     varav mervärdesskatt 57,3 59,8 - -

     varav fastighetsavgift 139,8 152,4 - -

     varav fordran på staten 9,0 3,7 - -

Förutbetalda kostnader 92,3 96,4 112,3 112,4

Upplupna intäkter 35,4 123,8 35,4 123,8

varav kommunalskattefordran 0,0 97,0 - -

Summa kortfristiga fordringar 416,0 523,2 427,6 535,1

Not 19  Kassa, bank och kortfristiga placeringar

Plusgiro 2,9 2,2 2,9 2,2

Bank 378,4 370,1 653,5 568,1

Summa kassa, bank 381,3 372,3 656,4 570,3

Not 20  Eget kapital

Ingående eget kapital 2 203,0 2 617,6 2 505,4 3 016,5

Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 414,6 464,7 511,1 530,7

Summa eget kapital 2 617,6 3 082,3 3 016,5 3 547,2

Resultatfonder redovisat värde vid årets början 200,1 299,4 - -

Resultatfonder förändring 99,3 75,2 - -

Övriga upplysningar
Resultatfonderna	infördes	2002	och	är	specificerade	för	respektive	nämnd	inom	eget	kapital.	Särskilt	regelverk	för	avsättning	och	uttag	ur	 
resultatfonden har fastställts av kommunfullmäktige.

Ingen justering av eget kapital har skett år 2021. För info om 2020 års justeringar se årsredovisning 2020.

Not 21  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner inklusive ÖK-SAP och OPF-KL

Ingående avsättning inklusive löneskatt 436,0 502,5 436,0 502,5

Justering ingående värde 21,5 0,0 21,5 0,0

Nya förpliktelser under året 49,5 69,2 49,5 69,2

Varav

     Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

     Nyintjänad pension 39,5 41,4 39,5 41,4

     Ränte- och basbeloppsuppräkning 10,3 7,1 10,3 7,1

    Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

    Ändrat livslängdsantagande RIPS 0,0 20,6 0,0 20,6

Övrigt -0,3 0,1 -0,3 0,1

Årets utbetalningar -13,7 -14,3 -13,7 -14,3

Förändring av löneskatt 9,2 13,3 9,2 13,3

Utgående avsättning 502,5 570,7 502,5 570,7
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Visstidspension inkl löneskatt

Ingående avsättning inklusive löneskatt 0,0 10,0 0,0 10,0

Justering ingående värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya förpliktelser under året 7,8 0,1 7,8 0,1

Varav

     Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

     Nyintjänad pension 7,8 0,0 7,8 0,0

     Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,0 0,1 0,0 0,1

    Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Årets utbetalningar 0,0 -1,6 0,0 -1,6

Förändring av löneskatt 2,2 -0,5 2,2 -0,5

Utgående avsättning 10,0 7,7 10,0 7,7

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF 5,0 3,0 - -

Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL 1,0 3,0 - -

Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen

Ingående avsättning inklusive löneskatt 1 253,2 1 234,7 1 253,2 1 234,7

Nya förpliktelser under året 44,5 46,9 44,5 46,9

Varav

     Sänkning diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

     Bromsen 0,0 0,0 0,0 0,0

     Ränte- och basbeloppsuppräkning 30,2 17,5 30,2 17,5

     Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

     Ändrat livslängdsantagande RIPS 0,0 23,9 23,9

     Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

     Övrig post 14,3 5,5 14,3 5,5

Årets utbetalningar -59,4 -61,6 -59,4 -61,6

Förändring löneskatt -3,6 -3,6 -3,6 -3,6

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inklusive löneskatt 1 234,7 1 216,4 1 234,7 1 216,4

Summa hela pensionsåtagandet 1 747,2 1 794,7 1 747,2 1 794,7

Aktualiseringsgrad 95% 95% 95% 95%

Övriga upplysningar
Kungsbacka kommun redovisar pensionsåtagandet enligt fullfonderingsmodellen vilket innebär att hela pensionsåtagandet lyfts in i balansräkningen. 
Förfarandet	innebär	ett	avsteg	gentemot	lag	om	kommunal	bokföring	och	redovisning.	Effekten	på	årets	resultat	uppgår	till	+18,5	miljoner	kronor.	
Effekten	i	balansräkningen	uppgår	till	1	216	miljoner	kronor.		

Not 22  Övriga avsättningar

Återställning av Barnamossens deponi

Redovisat värde vid årets början 66,2 65,7 66,2 65,7

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,5 -0,6 -0,5 -0,6

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 65,7 65,1 65,7 65,1
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Avsättningen gäller återställning av avfallsdeponi. Barnamossen stängdes 31 december 2008. 
Enligt	utredning	gjord	2015	beräknas	sluttäckningsarbetet	pågå	mellan	år	2016–2040.

Området	är	uppdelat	i	flera	etapper	och	totalkostnaden	för	samtliga	etapper	har	beräknats	till	ca	69	miljoner	kronor.	En	osäkerhetsanalys	har	utförts	där	
dels volymen massor som krävs och dels inköpspriset på utifrån tillförda massor varierar. Osäkerhetsanalysen visar att kostnaden bedöms ligga mellan 
ca	28	miljoner	och	ca	123	miljoner	kronor.	Spannet	visar	att	det	finns	stora	osäkerheter	angående	kostnader	i	projektet.	Det	stora	kostnadsspannet	
beror	huvudsakligen	på	inköpspriset	för	tillförda	massor,	men	även	den	totala	volymen	massor	har	stor	påverkan	på	kostnaderna.	I	nuläget	finns	det	inga	
indikationer som föranleder att göra ytterligare avsättningar i området. Alternativa lösningar för hantering av förorenade schaktmassor utreds. Efter att en 
lösning valts och godkänts kommer ny kostnadsberäkning att göras.

Återställning av Svinholmens deponi

Redovisat värde vid årets början 102,2 102,0 102,2 102,0

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,2 -1,5 -0,2 -1,5

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet

Utgående balans 102,0 100,5 102,0 100,5

Svinholmen är den största nedlagda deponin (12 ha) i Kungsbacka kommun och så här långt har endast mindre undersökningar och utredningar utförts, 
utredningar pågår och mycket återstår. Senaste kostnadsberäkningen är från sommaren 2021 och uppgick till ca 98 miljoner för att täcka deponin.

Övriga deponier

Redovisat värde vid årets början 34,0 32,9 34,0 32,9

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -1,1 -1,6 -1,1 -1,6

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 32,9 31,3 32,9 31,3

Avsättningen gäller undersökningar, utredningar och kostnadsbedömningar för återställanden av ett antal nedlagda före detta kommunala deponier i 
kommunen. Bräckorna 1 har köpts in av kommunen. För deponin i Torpa Dala undersöks möjligheter med avledning av ytvatten från deponin. Toms deponi 
är täckt och nu tas skötsel- och kontrollprogram fram. Torreds deponi ska börja undersökas avseende grund- och ytvatten.
Mer	att	läsa	om	respektive	deponi	finns	i	avsnitt	"Avfall och Återvinning".

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur

Må

Redovisat vid årets början 22,6 20,7 22,6 20,7

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar -1,9 -0,8 -1,9 -0,9

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 20,7 19,9 20,7 19,8

Not 22 Övriga avsättningar

Ledningsflytt kvarteret Valand

Redovisat vid årets början 0,0 6,6 0,0 6,6

Nya avsättningar 6,6 0,0 6,6 0,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 -1,0 0,0 -1,0

Outnyttjade belopp som återförts 0 0,0 0 0,0

Totalt 6,6 5,6 6,6 5,6

Avsatt för uppskjuten skatt 0,0 0,0 65,5 70,1

Summa övriga avsättningar 227,9 222,5 293,4 292,4
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Not 23  Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 1 350,0 1 550,0 4 858,9 5 167,5

Årets amorteringar 0,0 -100,0 -34,4 -114,3

Nyupptagna lån 200,0 0,0 343,1 100,0

Kortfristig del av långfristig skuld 0,0 0,0 -9,1 -7,6

Summa 1 550,0 1 450,0 5 158,5 5 145,6

Kreditgivare

Stadshypotek 50,0 50,0 - -

Kommuninvest 1 500,0 1 400,0 - -

Summa 1 550,0 1 450,0

Genomsnittlig upplåningsränta 0,5% 0,5% 0,8% 0,8%

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 3,1 2,3 3,0 3,1

Lån som förfaller inom

0-1 År 250,0 250,0 1 355,0 1 369,0

1-2 År 250,0 300,0 791,0 1 043,2

2-3 År 300,0 250,0 923,6 495,0

3-4 År 250,0 350,0 495,0 692,0

4-5 År 200,0 300,0 542,0 665,0

5-6 År 300,0 - 484,0 116,0

6-7 År - - 116,0 281,0

7-8 År - - 281,0 180,0

8-9 År - - 180,0 152,0

9-10 år - - - 160,0

Långfristig leasingskuld

Ingående leasingskuld 9,3 11,3 9,3 11,3

Årets amortering -2,3 -6,7 -2,3 -6,7

Ny leasingskuld 4,3 121,8 4,3 121,8

Summa långfristig leasingskuld (se även not 29) 11,3 126,4 11,3 126,4

Investeringsinkomster

Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter 510,6 545,7 510,6 545,7

Offentliga	investeringsbidrag 69,5 116,8 69,5 116,8

Investeringsfond VA 0,0 33,7 0,0 33,7

Summa 580,1 696,2 580,1 696,2

Övriga upplysningar
Offentliga	Investeringsbidrag	och	anslutningsavgifter	periodiseras	och	intäktsförs	linjärt	över	samma	period	som	den	tillgång	de	avser	att	finansiera	i	
enlighet med RKR R2.
 
Gatukostnadsersättningarna och privata investeringsbidrag intäktsförs från och med 2020 i takt med utbyggnaden enligt RKR R2.

Summa långfristiga skulder 2 141,4 2 272,6 5 749,9 5 968,2

72     Kungsbacka kommuns årsredovisning 2021



FINANSIELLA RAPPORTER

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2020 2021 2020 2021

Not 24  Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och koncern 11,1 12,6 20,3 20,2

Leverantörsskulder 334,1 350,1 376,8 384,5

Moms och punktskatter 9,3 8,4 9,3 8,4

Personalens skatter, avgifter och avdrag 60,3 54,1 63,4 59,8

Övriga kortfristiga skulder 34,9 56,9 35,7 58,2

     varav statsbidragsskuld 34,4 56,9 - -

Förutbetalda intäkter 163,9 81,1 203,9 123,1

     varav VA, bredband - och renhållningsabonnenter 47,6 34,7 - -

     varav slutavräkning skatt 116,3 46,3 - -

Handpenningar exploatering 13,2 16,7 13,2 16,7

Upplupna kostnader 498,4 495,7 531,9 509,2

     varav upplupna löner 34,1 32,6 - -

     varav semesterlöneskuld 207,3 205,9 - -

     varav arbetsgivaravgifter 70,9 64,1 - -

     varav upplupen pensionskostnad för avgiftsbestämd del 108,8 110,7 - -

Summa kortfristiga skulder 1 125,2 1 075,6 1 254,5 1 180,1

Not 25  Borgensåtagande

Kommunägda företag, Eksta Bostads AB 3 390,5 3 480,8 - -

Övriga bolag 9,1 8,7 9,1 8,7

Föreningar 12,4 12,0 12,4 12,0

SBAB Egna hem 0,1 0,0 0,1 0,0

Summa borgensåtagande 3 412,1 3 501,5 21,6 20,7

Kungsbacka kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande  
och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått  
likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i  
Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	Kungsbacka	kommuns	ansvar	enligt	ovan	nämnd	borgensförbindelse,	kan	noteras	att	per	2021-12-31	
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kungsbacka kommuns 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 100 321 965 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 5 180 048 372 kronor.

Not 26  Justering för ej likvidpåverkande poster

Avskrivningar 344,0 373,5 420,7 457,1

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utrangeringar 0,0 1,6 3,1 1,6

Gjorda avsättningar 120,0 126,7 115,1 132,6

Återförda avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar -1,8 -3,6 0,0 -3,6

Intäktsförda, ej likvida gåvor 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga ej likvidpåverkande poster 0,0 0,3 -8,2 -1,0

Summa ej likviditetspåverkande poster 462,2 498,5 530,7 586,7
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Not 27 Övriga likvidpåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten

Utbetalning av avsättningar för pensioner -73,1 -75,8 -73,1 -75,8

Utbetalning av övriga avsättningar (exempelvis bidrag till infrastruktur) -1,8 -4,6 -1,8 -4,6

Investeringsutgifter och anslutningsavgifter 45,0 113,3 45,0 113,3

Övriga likvidpåverkande poster -1,3 0,1 -1,3 0,5

Summa övriga likvidpåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten -31,2 33,0 -31,2 33,4

Not 28 Poster som redovisas i annan sektion

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -0,7 2,6 -1,0 2,6

Summa poster som redovisas i annan sektion -0,7 2,6 -1,0 2,6

Not 29 Leasing

Finansiella leasingavtal fordon

Totala minimileasingavgifter 11,6 13,2 11,6 13,2

Nuvärde minimileaseavgifter 11,3 12,9 11,3 12,9

Därav förfall inom 1 år 1,5 1,9 1,5 1,9

Därav förfall 1-5 år 9,8 11,0 9,8 11,0

Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella leasingavtal fastigheter

Totala minimileasingavgifter 0,0 134,7 0,0 134,7

Nuvärde minimileaseavgifter 0,0 113,5 0,0 113,5

Därav förfall inom 1 år 0,0 5,0 0,0 5,0

Därav förfall 1-5 år år 0,0 20,9 0,0 20,9

Därav förfall senare än 5 år 0,0 87,6 0,0 87,6

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 0,0 1,1 0,0 1,1

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 1 år

Minimileaseavgifter 57,8 38,6

Med förfall inom 1 år 27,1 23,0

Med förfall inom 1-5 år 30,6 15,6

Med förfall senare än 5 år 0,1 0,0

Not 30 upprättade särredovisningar

Särredovisningar som återfinns på annan plats

Särredovisning enligt Fjärrvärmelagen (2008:263). Finns tillgänglig hos Eksta Bostads AB.

Särredovisningar som ingår i årsredovisningsrapporten

Särredovisning har upprättats för Vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Särredovisning har upprättats för Renhållningsverksamheten. 

Särredovisning har upprättats för Bredbandsverksamheten.

Särredovisningarna	återfinns	under	avsnittet	"Särredovisningar".

FINANSIELLA RAPPORTER
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Not 31 kostnad för räkenskapsrevision

Delårsbokslut 0,1 0,1 - -

Årsbokslut 0,1 0,1 - -

Uppskattad andel för förtroendevaldas granskning av räkenskapsrevision 0,2 0,2 - -

Löpande granskning 0,1 0,1 - -

Totalt 0,5 0,5  

Total kostnad revision 2,8 2,9 - -

Varav sakkunnigt biträde 1,9 2,0 - -
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Särredovisning
Vatten och avlopp
Resultaträkning

Miljoner kronor Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Brukningsavgifter 159,6 165,2 172,1

Periodiserade inkomster 13,0 13,3 13,7

Verksamhetens Intäkter 172,6 178,5 185,8

Kostnader för arbetskraft -47,5 -51,0 -45,8

Övriga Verksamhetskost-
nader

-70,4 -68,8 -71,7

Avskrivningar -35,3 -43,5 -39,5

Verksamhetens kostna
der

-153,2 -163,3 -157,0

Verksamhetens netto
kostnader

19,4 15,2 28,8

Finansiella intäkter 8,4 5,8 5,4

Finansiella kostnader -21,3 -16,0 -14

Resultat efter finansnetto 6,5 5,0 20,2

Resultatet överfört till det 
ackumulerade resultatet

-6,5 -5,0 -20,2

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat för 
Vatten och Avlopp

32,7 37,7 57,7

Årets resultat är ett överskott om 20,2 miljoner kronor, att 
jämföra med ett budgeterat resultat på 5 miljoner kronor. 
Årets resultat är därmed 15,2 miljoner kronor bättre än 
budgeterat. Skillnaden beror främst på högre intäkter än 
budgeterat, lägre personalkostnader på grund av vakanser 
samt lägre kapitalkostnader för investeringar som inte 
blivit klara i tid. Överskott planeras att fonderas till inves-
teringen "Framtidens avloppsrening i Kungsbacka".

Intäkterna är 6,9 miljoner kronor högre jämfört med 
budget, vilket beror på fler abonnenter och höjda avgifter. 
Brukningsavgifterna är höjda med 3 procent inför 2021. 
Kostnaderna är 6,3 miljoner kronor lägre än budget. Detta 
beror dels på minskade kapitalkostnader när investeringar 
försenats, dels på att personalkostnaderna är lägre än bud-
geterat på grund av att alla vakanser inte är tillsatta. 
Övriga verksamhetskostnader är 2,9 miljoner kronor är 
högre än budget, till stor del beroende på konsultkostnader 
1,5 miljoner över budget, fordonskostnader 1 miljon över 
budget och kemikalier 1 miljon över budget samtidigt som 
även el och licenskostnader också är klart över budget. 
Lägre kostnader jämfört med budget är det dock för 
underhållsarbeten och slam. 

Teknik arbetar för att möta framtida behov på vatten- 
och avloppsförsörjning. Flera omfattande och kostsamma 
projekt som ska bidra till att säkra dricksvattenförsörj-
ningen och avloppsavledningen pågår och planeras. 
Utbyggnad till områden som inte har kommunalt VA 
idag kräver resurser och investeringar. Vi ser också att 
underhållet på våra ledningsnät behöver öka för att bibe-
hålla god status. Vi ser också att det tar tid att bygga en 
organisation som klarar de ökade investeringarna, men vi 
är nu på god väg att växla upp.

Balansräkning

Not Miljoner kronor Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

TILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

1 102,6 1 201,5

Maskiner och inventarier 11,6 9,0

1 Summa materiella anlägg
ningstillgångar

1 114,2 1 210,5

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0

Kundfordringar 32,4 32,1

Interimsfordringar 0,5 1,5

Kortfristiga fordringar 26,2 22,4

Summa omsättningstillgångar 59,1 56,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 173,3 1 266,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 26,1 32,6

Årets resultat 6,5 20,2

Utgående Eget kapital 32,6 52,8

SKULDER

Låneskuld (lånat av kommu-
nen)

699,4 731,1

Periodiserade anslutningsav-
gifter

425,0 455,8

Kortfristiga skulder 16,3 26,8

2 SUMMA SKULDER 1 140,7 1 213,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

1 173,3 1 266,5
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Not 1

Miljoner kronor Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

Ingående bokfört värde 1 018,1 1103,1

Nyanskaffning 118,1 135,5

Årets avskrivning -34,4 -36,6

Utgående bokfört värde 1 102,6 1 201,5

Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 14,8 11,6

Nyanskaffning 0,0 0,2

Årets avskrivningar -1,4 -2,8

Utgående bokfört värde 13,4 9,0

Summa materiella anläggningstill
gångar

1 114,2 1 210,5

Not 2

Miljoner kronor Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8,4 20,8

Mervärdesskatt 6,7 4,9

Interimsskulder 1,2 0,9

Summa kortfristiga skulder 16,3 26,6

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Inkomster 24,7 49,0 70,1

Utgifter -122,1 -296,9 -150,4

Netto -97,3 -247,9 -80,3

Vatten och avlopp har under året nettoinvesterat för 80 
miljoner kronor vilket är lägre än budgeterat, främst till 
följd av förseningar i några större projekt samt högre 
inkomster än budgeterat. De större projekt som är förse-
nade är främst reservvatten Varberg respektive Göteborg, 
ökat uttag Fjärås Bräcka samt projektet Voxlöv/Björkris. 
Reservvatten Varberg/Göteborg är försenat på grund 
av pågående utredningar och Fjärås bräcka är försenat 
med anledning av utredningar som krävs för att söka ny 
vattendom. Projektet Voxlöv/Björkris inväntar antagande 
av detaljplan. Under året har ökad dimensionering av 
dricksvattenledningar från Fjärås till Hammerö påbör-
jats. Därtill har åtgärder vidtagits för att minska tillskott-
svattnet till kommunens spillvattenledningar samt att 
filter bytts ut på reningsverket Hammargård. Under 2021 
fortsatte även arbetet i kommunens olika VA-utbygg-
nadsområden vilket innebär att fler abonnenter nu har 
tillgång till det kommunala VA-nätet.

Redovisningsprinciper
Från och med 2010 ändrades redovisningen av 
VA-verksamhetens resultat i enlighet med RKR:s 
rekommendationer. Det innebär att i samband med 
årsbokslutet regleras över- och underskott  
mot skuldkonto på balansräkningen, så att 
 verksamhetens resultaträkning alltid visar noll.

Kungsbacka kommun tillämpar Rådet för 
kommunal redovisning, RKR, ”R2 Intäkter”. 
 Rekommendationen innebär att inkomster från 
avgifter, bidrag och försäljning ska periodiseras. 

Rekommendationen tillämpas på anslutnings-
avgifter vilka redovisas som periodiserade 
 inkomster.Jimmy Johansson processtekniker och Charlotte Steier 

drifttekniker på Lerkils Reningsverk i Vallda. 
FOTO: Ciprian Gorga

1 210 Mkr
Materiella anläggningstillgångar.
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Avfall och Återvinning

Resultaträkning Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Verksamhetens Intäkter 87,0 89,6 88,7

Kostnader för arbetskraft -3,4 -4,4 -4,4

Övriga Verksamhets- 
kostnader

-81,5 -81,1 -83,0

Avskrivningar -1,5 -2,2 -1,6

Verksamhetens  
Kostnader

-86,4 -88,4 -89,0

Verksamhetens  
Nettokostnader

0,6 1,2 -0,3

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,3 -0,3 -0,2

Resultat efter skatter  
och finansnetto

0,3 0,9 -0,5

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

-0,3 -0,9 0,5

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat för 
Avfall och Återvinning

12,4 13,3 11,9

Årets resultat 
För 2021 uppgick resultatet till -0,5 miljoner kronor, 
vilket är 1,3 miljoner sämre än budget. Detta beror främst 
på lägre intäkter än budgeterat från slamverksamheten. 
Resultatet i årsbokslutet justeras mot fonden "Skuld till 
renhållningsabonnenterna" i balansräkningen. Ackumu-
lerat resultat till och med 2021 uppgår till 11,9 miljoner 
kronor.

Intäkterna är lägre än budgeterat, vilket beror på lägre 
intäkter för slamabonnemang. Kostnaderna är något 
högre än budget vilket beror på högre kostnader än 
budgeterat för driften av återvinningscentralerna och 
en högre kostnad för omhändertagande av slam. Kapi-
talkostnaderna understiger budget till följd av att en del 
investeringar är senarelagda.

Avsättning för täckning av deponier 
• Barnamossens Deponi har haft kostnader på 0,5 

miljoner kronor, som har belastat Barnamossens fond 
för återställning. Vid bokslut så uppgick fonden till 65,1 
miljoner kronor. 

• Svinholmens Deponi har haft kostnader på 1,4 mil-
joner kronor, som har belastat Svinholmens fond för 
återställning. Vid bokslut så uppgick fonden till 100,6 
miljoner kronor.

• Övriga kommunala deponier har haft kostnader på 1,6 
miljoner kronor, som har belastat fonden Övriga depo-
nier. Vid bokslut så uppgick fonden till 31,3 miljoner 
kronor.

Täckning av Toms deponi blev klar 2021 med gott resul-
tat.

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2020

Budget  
2021

Bokslut  
2021

Inkomster 0 0 0

Utgifter -3 007 -6 731 -1 799

Netto -3 007 -6 731 -1 799

Budgetavvikelsen uppgår till 4,9 miljoner kronor. 
Avvikelsen är planerad, eftersom investeringsnivån för 
befintliga återvinningscentraler hålls nere då beslut ännu 
ej tagits om återvinningscentralernas framtida placering.

SÄRREDOVISNING

 FOTO: Emelie Asplund
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Kungsbacka bredband

Miljoner kronor Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Verksamhetens Intäkter 31,1 33,5 29,8

Kostnader för arbetskraft -1,9 -3,4 -2,9

Övriga verksamhets- 
kostnader

-8,3 -9,8 -7,6

Avskrivningar -11,7 -18,5 -18,4

Verksamhetens  
Kostnader

-18,5 -31,7 -28,9

Verksamhetens  
Nettokostnader

2,3 1,8 1,0

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat efter skatter  
och finansnetto

2,3 1,8 1,0

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

2,3 1,8 1,0

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat  
för Kungsbacka Bredband

2,7 4,6 3,7

Årets resultat 
Kungsbacka bredbandsnät har en hög utbyggnadstakt för 
att uppnå de målsättningar som kommunen har med att 
bygga ut fibernät till kommunens invånare, verksamheter 
och företag.

Resultatet på 1,0 miljoner kronor är 0,8 miljoner kronor 
sämre än budget. Detta beror på att nya avtal inte tillkom-
mit enligt det som var budgeterat.

Verksamhetens kostnader är lägre än budget vilket till 
stor del beror på att kostnaderna för hyrda förbindelser är 
lägre. Därtill understiger personalkostnaderna budget. 
Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av 
att det tagit längre tid att återbesätta tjänster. När det 
gäller verksamhetskostnaderna så bygger vi bort andra 
lösningar än egen fiber vilket sänker kostnaderna genom 
lägre kostnad för inhyrning.

För 2021 uppgick resultatet till 1,0 miljoner kronor. 
Resultatet i årsbokslutet justeras mot fond "Kortfristig 
fordran bredband" i balansräkningen.

Bredbands ackumulerade resultat uppgår i bokslutet 2021 
till 3,7 miljoner. 

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2020

Budget  
2021

Bokslut  
2021

Inkomster 13,8 8,0 8,0

Utgifter -47,4 -49,6 -46,0

Netto -33,6 -41,6, -38,0

Fibernätet har byggts ut för 46 miljoner kronor under 
2021 vilket är 7,5 miljoner kronor mindre än 2020. 
Årets utfall visar en nettoavvikelse mot budget med 3,6 
miljoner kronor.  Budgetavvikelsen beror på att byggna-
tionen sker löpande och anslutningarna faktureras efter 
att anslutningen är klar. Under året har nätutrustning 
uppdaterats. Anslutningstakten är fortfarande relativt 
hög vilket medfört att intäkterna uppgått till budgeterat 
8,0 miljoner.

En del av avvikelsen på investeringarna beror på att vissa 
stora projekt som tex, byggnation av fiber till områdena 
Gate Klova, och Gröna Bur har tagit lite längre tid att få 
alla tillstånd vilket medför att de pågår under 2021/2022.
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Upplysningar om drift &  
investeringsredovisningens 
uppbyggnad

Följande avsnitt beskriver översiktligt sambanden mellan de 
olika ekonomiska rapporterna i årsredovisningen. 

Allmänt
Kommunfullmäktige beslutar i juni varje år om en 
budget för Kungsbacka kommun. Budgeten innehåller 
en plan för de kommande tre åren bestående av resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt en 
drift- och investeringsbudget. Budgeten är det främsta 
dokumentet för att styra den kommunala verksamheten. 
Nämndernas budgettilldelning framgår av budgeten. En 
nämnd får inte förbruka mer resurser än vad den blivit 
tilldelad. Nämnden ska säkerställa att nämndens beslut 
ryms inom tilldelad budget. Respektive nämnd beslutar 
om en nämndbudget utifrån förutsättningarna som givits 
av kommunfullmäktige. Kommunens avgiftsfinansie-
rade verksamheter erhåller ingen budgettilldelning då 
de förväntas bedriva sin verksamhet inom ramen för sina 
respektive avgifter. Eventuella över- respektive under-
skott regleras över en tidsperiod om tre år.

Driftredovisning
Nämnderna följer löpande upp beslutad nämndbudget. I 
april, augusti samt december görs en samlad uppföljning 
för hela Kungsbacka kommun. I driftuppföljningen gör 
varje nämnd en uppföljning av sina intäkter respektive 
kostnader. Detta inkluderar interna poster. Detta medför 
en total bild över nämndens mellanhavanden. Riktlinjer 
för de främsta interna transaktionerna redogörs för i 
separat stycke nedan. 

Resultaträkning
I boksluten redovisas en resultaträkning för Kungs-
backa kommun. Denna bygger till del på nämndernas 
driftredovisningar, men behöver justeras för de interna 
posterna. Detta görs genom att interna poster elimineras. 
Således erhålls ett externt utfall som speglar kommunens 
verkliga intäkter och kostnader. Resultaträkningens 
uppställning följer lag om kommunal bokföring och 
redovisning. Resultaträkningens olika rader summeras 
till årets resultat som i sin tur tillförs det egna kapitalet i 
balansräkningen vid årets slut.

Investeringsredovisning
Uppföljning av pågående investeringar görs löpande 
under året. I april, augusti samt december görs en samlad 
uppföljning för Kungsbacka kommun. Investeringsredo-
visningen innefattar utgifter för att exempelvis bygga ett 
nytt badhus, nya gator, skolor med mera. Investeringen 
blir en anläggningstillgång i kommunens balansräkning. 
Anläggningstillgången skrivs av över sin nyttjandetid 
vilket resulterar i årliga kostnader för avskrivningar. 
Investeringarna påverkar därmed kassaflödesanaly-
sen i form av utbetalningar, balansräkningen i form av 
anläggningstillgångar, samt resultaträkningen i form av 
avskrivningar. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen redogör för de likvida flödena under 
året, dvs in- och utbetalningar under räkenskapsåret. 

Balansräkning
Balansräkningen utgörs av kommunens tillgångar,  
respektive skulder och egna kapital. Summan av till-
gångar å ena sidan och skulder och eget kapital å andra 
sidan är alltid lika.

Principer för interndebitering
Poster som berör driftredovisningen:
Kungsbacka kommun har en relativt stor interndebitering. 
Merparten av interndebiteringen till nämnderna sker inom 
ramen för beslutad internhandel hos Servicenämnden. 
Internhandeln omfattar bland annat:
• Internhyra och lokalvård
• IT-relaterade kostnader
• Måltider
• Gemensam administration 
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Därtill sker interndebitering av fordonskostnader då 
fordonshanteringen är samlad under Service. 

Poster i redovisningen som kalkylmässigt simuleras är:
• Personalomkostnader
• Kapitalkostnader

Poster som finns i resultaträkningen men inte drift- 
redovisningen är skatteintäkter, generella statsbidrag  
och utjämning, samt finansiella intäkter och kostnader. 

Poster som berör investeringsredovisningen:
Interna projektresurser belastar investeringsredovisningen 
med direkta kostnader i form av lönekostnad inklusive 
personalomkostnad. Beräkningen följer rekommendation 
R4, Materiella anläggningstillgångar från Rådet för  
kommunal redovisning.   
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Driftredovisning
I följande avsnitt sker en uppföljning av kommunens driftredovisning. Redovisningen sker 
brutto för att ge en så detaljerad bild över respektive verksamhet som möjligt. I slutet av 
tabellen justeras för interna poster för att kunna härleda beloppen till den externa resulta-
träkningens	rad	för	verksamhetens	nettokostnader.	Mer	om	hur	de	olika	finansiella	rapporterna	
hänger ihop framgår av särskilt avsnitt. För mer ingående analyser av nämnderna hänvisas 
till nämndernas egna årsredovisningar som görs tillgängliga på kommunens hemsida.   

Nämnd Budget 
2021

Bokslut 2021 Bokslut 2020

Belopp i mkr Nettoanslag Intäkter Kostnader Nettokostnader Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnader

Byggnadsnämnden -36,1 48,1 -83,7 -35,6 0,5 44,7 -72,9 -28,2

Kultur & fritid -260,4 37,9 -292,6 -254,7 5,7 32,0 -264,6 -232,6

Förskola & Grundskola -2 088,3 270,1 -2 301,8 -2 031,7 56,6 286,3 -2 226,8 -1 940,5

Gymnasium & Arbetsmarknad -567,7 162,9 -703,2 -540,3 27,4 158,9 -703,5 -544,7

Individ & Familjeomsorg -699,1 73,5 -753,1 -679,6 19,5 83,5 -756,1 -672,5

Kommunfullmäktige -3,7 0,0 -3,1 -3,1 0,6 0,0 -2,9 -2,9

Kommunrevision -3,1 0,0 -2,9 -2,9 0,2 0,0 -2,8 -2,8

Kommunstyrelse -264,0 26,9 -267,6 -240,7 23,3 26,7 -320,6 -293,9

Miljö & Hälsoskydd -1,0 0,0 -0,8 -0,8 0,2 0,0 -0,7 -0,7

Service -70,4 1 174,0 -1 228,3 -54,3 16,1 1 130,3 -1 192,3 -62,0

Teknik,	skattefinansierad	
verksamhet

-189,4 75,2 -269,3 -194,1 -4,7 91,3 -227,4 -136,2

Valnämnden -0,6 0,0 -0,2 -0,2 0,4 0,0 -0,2 -0,2

Vård & Omsorg -972,5 224,1 -1 185,1 -961,0 11,5 188,0 -1 102,5 -914,5

Summa skattefinansierade 
nämnder

-5 156,3 2 092,7 -7 091,7 -4 999,0 157,3 2 041,5 -6 873,2 -4 831,7

 

VA 0,0 165,6 -165,6 0,0 0,0 168,5 -168,5 0,0

Avfall & Återvinning 0,0 89,1 -89,1 0,0 0,0 86,7 -86,7 0,0

Bredband 0,0 27,7 -27,7 0,0 0,0 27,2 -27,2 0,0

Summa avgiftsfinansierade 
nämnder

0,0 282,4 -282,4 0,0 0,0 282,3 -282,3 0,0

 

Övriga verksamhetskost-
nader

-48,0 79,1 -4,3 74,8 122,8 126,7 -36,0 90,7

Pensioner	exkl	finansiell	
kostnad

-22,0 0,2 -61,2 -61,0 -39,0 0,0 -49,0 -49,0

Exploatering 0,3 17,1 -10,8 6,3 6,0 49,4 -23,8 25,6

Summa driftredovisning -5 226,0 2 471,5 -7 450,4 -4 978,9 247,1 2 500,0 -7 264,4 -4 764,4

Justering interna poster -1 254,6 1 254,6 0,0  -1 247,0 1 247,0 0,0

Justering poster som ej 
är hänförbara till verk-
samhetens intäkter och 
kostnader i resultaträk-
ningen.*

-33,0 0,0 -33,0  0,0 0,0 0,0

Verksamhetens 
nettokostnader

-5 226,0 1 183,9 -6 195,8 -5 011,9 247,1 1 253,0 -6 017,4 -4 764,4

* avser statsbidraget god vård och omsorg som i externredovisningen är ett generellt statsbidrag, 33 mkr. Skolmiljarden (12 miljoner) tilldelades 
berörda nämnder genom ramjustering. Intäkten redovisas i externredovisningen som generellt statsbidrag. 
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Nämndernas avvikelser 
Kommunens skattefinansierade nämnder redovisar ett 
samlat nettoutfall om 4 999 miljoner kronor, vilket är 157 
miljoner bättre än budgeterat. Avvikelsen motsvarar 3,0 
procent av budgeten. Jämfört med föregående år medför 
det en nettokostnadsutveckling om 3,5 procent. 

Kommunens avgiftsfinansierade verksamheter redovi-
sar ingen avvikelse då deras över respektive underskott 
regleras gentemot respektive abonnentkollektiv. För mer 
detaljer kring de avgiftsfinansierade verksamheterna, se 
avsnittet särredovisning.  

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott om 0,5 mil-
joner. Bygglovsverksamheten redovisar ett underskott 
vilket främst beror på avgiftsreduktioner samt högre 
kostnader för konsulter. I syfte att arbeta bort bygglov-
sköerna har befintlig personal kompletterats med inhyrda 
konsulter. Underskottet på bygglovsverksamheten vägs 
upp av överskott hos geodataverksamheten till följd av 
högre intäkter. Miljö och hälsoskydd redovisar ett utfall i 
nivå med budgeterat. 

Kultur & Fritid redovisar ett överskott om 5,7 miljo-
ner. I likhet med föregående år har delar av nämndens 
verksamheter bedrivits i begränsad skala på grund av 
restriktioner, exempelvis har biblioteken haft reducerade 
öppettider vilket medfört lägre kostnader. Under året 
beslutade kommunstyrelsen om extra medel till ett par 
nämnder med anledning av pandemin. Delar av dessa 
medel har ej förbrukats vilket bidrar till nämndens över-
skott. Överskottet reduceras något av högre kostnader för 
föreningsbidrag till följd av en extra satsning under året 
med anledning av pandemin.

Förskola & Grundskola redovisar ett överskott om 56,6 
miljoner. Det faktiska utfallet av barn och elever i nämn-
dens verksamheter understiger befolkningsprognosen 
vilket medför lägre kostnader, främst avseende personal-
kostnader. De lägre volymerna påverkar resultatet med 
28,1 miljoner, vilket medför ett utfall om 28,5 miljoner 
för övrig verksamhet. Nämnden har under året erhållit 
flera statsbidrag, bland annat skolmiljarden som bidrar 
till årets resultat.

Gymnasium & Arbetsmarknad redovisar ett överskott 
om 27,4 miljoner. Överskottet förklaras främst av lägre 
personalkostnader till följd av vakanser, färre antal elever 
i verksamheten, samt högre statsbidrag än budgeterat. 
Därtill bidrar lägre kostnader för ekonomiskt bistånd till 
överskottet. Överskottet reduceras något av lägre ersätt-
ningar från Migrationsverket.

Individ & Familjeomsorg redovisar ett överskott om 19,5 
miljoner. Överskottet förklaras främst av lägre personal-
kostnader än budgeterat samt erhållna statliga medel. 
Därtill har delar av nämndens verksamhet bedrivits i 
något reducerad skala till följd av pandemin. Nämndens 
överskott reduceras av högre kostnader för köpta place-
ringar än budgeterat. Nämnden har under de senaste åren 
arbetat med en handlingsplan för ekonomi i balans och 
löpande rapporterat till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 23,3 miljoner. 
Överskottet förklaras bland annat av lägre medlemsav-
gifter till regionen samt återbetalning av pensionsmedel 
från räddningstjänstförbundet. Utöver detta redovisas 
överskott till följd av högre planintäkter samt lägre kost-
nader för konsulter än budgeterat. Slutligen av att några 
kommunövergripande projekt ej genomförts enligt plan.

Service redovisar ett överskott om 16,1 miljoner. Kost-
nader för lokalvård har varit lägre till följd av ett utbrett 
distansarbete samtidigt som ett par driftåtgärder kopp-
lade till pågående ny- och ombyggnadsprojekt skjutits 
fram till 2022. Även måltidsverksamheten redovisar 
överskott, vilket främst beror på lägre volymer till följd 
av färre barn- och elever. Nämndens överskott reduceras 
något av högre energikostnader, framförallt under årets 
sista kvartal.

Teknik redovisar ett underskott om 4,7 miljoner. Under-
skottet förklaras av kostnader om 7 miljoner för rivning 
och sanering i samband med pågående byggnation av ny 
bro vid Borgmästargatan. Underskottet reduceras något 
av lägre kostnader för färdtjänstresor än budgeterat. 

Vård & Omsorg redovisar ett överskott om 11,5 miljo-
ner. Överskottet förklaras huvudsakligen av färre antal 
brukare på vård- och omsorgsboendena än budgeterat 
samt kostnadsersättningar och bidrag från staten. Under 
pandemin har platser tomhållits för att ha beredskap för 
behov av eventuella covid-platser. Det har dock varit låg 
beläggning på dessa platser, vilket påverkat inflyttningen 
till omsorgsboendena. Nämndens resultat reduceras 
något av kostnader relaterat till pandemin samt högre 
antal hemtjänsttimmar än budgeterat. 

Poster som redovisas centralt
Övriga verksamhetskostnader redovisar en budgetavvi-
kelse om 122,8 miljoner. Avvikelsen förklaras av centralt 
budgeterade medel i lokalplanen i form av engångskost-
nader som inte har uppstått under 2021, hyreskostnader 
och avskrivningar. Med anledning av pågående inves-
teringsprojekt under 2021 som även pågår under 2022 
har investeringsvolymen varit lägre än planerat under 
året. Då dessa investeringsmedel ej har tagits i anspråk 
under 2021 medför det även ett budgetöverskott i driften 
i förhållande till budget. Budgetavvikelsen består även 
av kvarstående oförutsedda medel för KF, KS och KSAU 
samt en positiv avvikelse avseende förändrad semesterlö-
neskuld. 

Pensioner exklusive finansiella kostnader redovisar ett 
underskott om 39 miljoner. Underskottet förklaras främst 
av förändrat livslängdsantagande i Riktlinjen för beräk-
ning av pensionsskuld (RIPS). 

Exploatering redovisar ett överskott om 6 miljoner. 
Främsta anledningen är markförsäljningar och exploate-
ringsersättningar. Överskottet reduceras av kostnader för 
detaljplaner samt saneringskostnader. 
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Investeringar
Nedan sker en uppföljning av kommunens investeringar under 2020. 
 Redogörelsen görs dels per nämnd, dels uppdelat per typ av investering. 

Nämnd Nettoutgift 2021 Budget 2021 Avvikelse

Kommunfullmäktige 0,9 1,0 0,1

Kommunstyrelsen 6,1 43,2 37,1

Gymnasium & Arbetsmarknad 4,1 4,8 0,7

Kultur & Fritid 6,2 24,3 18,1

Förskola & Grundskola 16,2 15,0 -1,2

Teknik skatt 103,2 193,6 90,4

Service 469,6 678,8 209,2

					Varav	finansiell	leasing 121,8 0,0 -121,8

Bygg & Miljö 0,1 0,3 0,2

Individ & Familjeomsorg 2,3 4,7 2,4

Vård och omsorg 5,9 10,9 5,0

Finans 9,8 113,8 104,0

Kungsbacka bredbandsnät 38,0 41,6 3,6

Teknik Vatten och avlopp 80,3 245,9 165,6

Teknik avfall och återvinning 1,8 6,7 4,9

Totalsumma 744,5 1 384,6 640,1

Kommunen har under 2021 genomfört 
investeringar om 744,5 miljoner kronor 
Utgifterna avser investeringar i tekniska anläggningar, 
byggnader, samt maskiner och inventarier.  Inkomsterna 
avser investeringsbidrag samt anslutningsavgifter. 

Det pågår stora ombyggnationer av Varlaskolan och 
Frillesåsskolan. Andra pågående byggprojekt är Gällinge 
förskola, Klockaregårdens förskola och Skårbyskolan 
med idrottshall. Under året har parkeringshuset Linden 
och Sommarlust förskola färdigställts och tagits i bruk.

I kommande planeringsperiod har kommunen en hög 
investeringsvolym och det planeras för byggnationer av 
lokaler och infrastruktur.

Kommunens investeringar delas in i följande olika typer;
• Löpnade investeringar
• Övriga investeringar
• Lokalinvesteringar
• Reinvesteringar
• Avgiftsfinansierade investeringar

Löpande årliga investeringar är nämndernas återinveste-
ringar i främst inventarier och maskiner. Övriga investe-
ringar är av engångskaraktär, tex satsningar i infrastruk-

tur. Reinvesteringar uppstår lokaler, infrastruktur och 
motionsanläggningar. Investeringar inom den avgiftsfi-
nansierade verksamheten är sådana som ska finansieras 
genom verksamhetens intäkter i form av avgifter från 
kunder, bland annat vatten- och avloppsavgifter.

Investeringar 2021
Under 2021 investerade kommunen för netto 744,5 mil-
joner kronor. Investeringsbudgeten för år 2021 uppgick 
till 1 384,5 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 
640,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen består främst 
av förskjutningar i tid på en del projekt. Nedan sker en 
redogörelse per nämnd.

Gymnasium och arbetsmarknad har investerat i datorer.

Förskola och grundskola har investerat i inventarier bland 
annat projektorer. De överskred budget med 1,2 miljoner 
kronor då Smedingeskolan fått extra tilldelad budget 
för att färdigställa hela skolan enligt koncept för utbild-
ningsplatser.

Kultur & Fritid har investerat i teknisk utrustning. 
Åtgärder för att förbättra renhållning och avfallshante-
ring på kommunens badplatser har utförts. En ny perma-
nent utställning på naturum i Fjärås bräcka har slutförts 
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Pågående investeringar
I följande avsnitt redogörs för de största pågående inves-
teringarna. Tabellen anger utfall innevarande år samt 
totalt upparbetat från start för respektive projekt. 

Belopp miljoner kronor Utfall 
t.o.m. 2021

Budget 
totalt

Fjärås nya skola 279,6 293,4

P-hus Linden 196,6 248,5

Frillesåsskolan till- och 
ombyggnad

124,1 139,4

Varlaskolan 123,0 187,0

Badhusets infrastruktur 82,1 100,0

Sommarlust förskola ombygg-
nad

53,9 59,2

Bro Borgmästargatan 24,0 24,5

Skyddsbarriär Aranäs 15,5 22,0

Fjärås Hammerö uppdimension 12,7 21,0

och öppnat för allmänheten. Ett utegym i Kungsback-
askogen har anlagts. Ett konstprojekt för att skapa tryg-
gare utomhusmiljöer har genomförts tillsammans med 
förvaltningen för Teknik. I år har konstnärer engagerats 
för att måla gång- och cykeltunnlar. Därtill pågår projekt 
över årsskiftet med bland annat byte av konstgräsmattor 
på Rydets IP och Ögärdets IP samt konst till Sandlyck-
ans vård- och omsorgsboende och Fjärås Bräckaskolan.

Teknik skatt har ökat löpande investeringar 2021 på 
grund av reinvesteringar av befintliga och nya bestånd av 
gator och parker. Klara projekt under 2021 är bland annat 
Badhusets infrastruktur, idrottspark, infrastruktur kring 
nya sporthallarna, gång- och cykelväg utmed Lerbergs-
vägen samt ombyggnad av Kyrkogatan. Pågående större 
projekt är bland annat Bro Borgmästargatan, skyddsbar-
riär utmed Aranäs och gång och cykelväg Särö Södra.

Service investerar i måltidsmaskiner, köldmedia, städ-
maskiner samt inventarier för Service management och It 
investeringar. Service fastigheter genomför investeringar 
och reinvesteringar i lokaler och byggnader. Under 2021 
färdigställdes parkeringshuset Linden och Sommarlust 
förskola. Pågående större ombyggnationer pågår i Varla-
skolan och Frillesåsskolan. Under året har även energief-
fektiviserande åtgärder som exempelvis solceller och byte 
av uppvärmning genomförts. Därtill har fasadrenovering 
på bland annat Kapareskolan färdigställts. 

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kungsbacka bredband bygger ut fibernät inom kommu-
nen. Under 2021 har fibernät byggts ut och nätutrustning 
har uppdaterats. Utbyggnaden sker löpande och anslut-
ningarna faktureras efter anslutning.

Vatten och avlopp har under året nettoinvesterat för 80 
miljoner kronor vilket är lägre än budgeterat, främst till 
följd av förseningar i några större projekt samt högre 
inkomster än budgeterat. De större projekt som är förse-
nade är främst reservvatten Varberg respektive Göteborg, 
ökat uttag Fjärås Bräcka samt projektet Voxlöv/Björkris. 
Reservvatten Varberg/Göteborg är försenat på grund 
av pågående utredningar och Fjärås bräcka är försenat 
med anledning av utredningar som krävs för att söka ny 
vattendom. Projektet Voxlöv/Björkris inväntar antagande 
av detaljplan. Under året har ökad dimensionering av 
dricksvattenledningar från Fjärås till Hammerö påbör-
jats. Därtill har åtgärder vidtagits för att minska tillskott-
svattnet till kommunens spillvattenledningar samt att 
filter bytts ut på reningsverket Hammargård. Under 2021 
fortsatte även arbetet i kommunens olika VA-utbygg-
nadsområden vilket innebär att fler abonnenter nu har 
tillgång till det kommunala VA-nätet. 

Investeringar i Eksta bostads bolag med 
bäring på nämndernas verksamhet
Utöver investeringar som kommunen gör i egen regi 
utförs viss byggnation med bäring på nämndernas 
verksamhet via Eksta bostads bolag. Under 2021 pågick 
bland annat byggnation av nytt Vård- och omsorgsbo-
ende i Björkris. Byggnationen beräknas vara klar under 
slutet av 2022 och ge plats åt 120 antal brukare. Projektet 
är beräknat till en totalutgift om 395 miljoner, varav 345 
miljoner finansieras med hjälp av utökad borgen från 
Kungsbacka kommun enligt beslut i kommunfullmäk-
tige.   
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Exploatering
Kommunens exploateringsverksamhet, utvecklar och 
iordningsställer mark för bostads- och verksamhetsom-
råden. Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år, 
vilket gör att slutredovisning för många projekt ligger 
flera år fram i tiden. Inkomsterna består av intäkter för 
markförsäljning och av exploateringsersättningar från 
exploatörerna. Utgifterna består av kostnader för inköp 
och iordningsställande av mark samt utgifter för att 
bygga ut kommunala anläggningar inom exploaterings-
områdena. Under 2021 såldes två tomter i verksamhets-
område Duvehed och en i Särö centrum.

Skårby vårdboende
Byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Björkris 
pågår och beräknas färdigställas under 2022. Projektet 
genomförs av Eksta bostads AB som sedan kommer hyra 
ut fastigheten till kommunen. I samband med projektet 
bygger kommunen ut infrastruktur i området i form av 
lokalgata samt cirkulation på Göteborgsvägen.

Kolla Parkstad etapp 2
Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungs-
backa kommun. Området innehåller hyresrätter, bostads-
rätter och äganderätter. Här byggs radhus, kedjehus och 
flerfamiljshus. Utbyggnad av gator och annan infrastruk-
tur pågår och beräknas vara klart under 2022-2023. 

Stadsdel Aranäs
I sydöstra Kungsbacka fortsätter den nya stadsdelen växa 
fram med två nya områden Aranäs 3 och 4. 
I Aranäs 3 planerar kommunen för exploatering av ytter-
ligare mark för bostadsändamål med ca 350 bostäder, 
parkeringshus och butikslokaler. Detaljplanen innebär 
en utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner i tre 
kvarter i varierande höjder. Närmast järnvägen i öster 
har kommunen under 2021 färdigställt ett parkerings-
hus, P-hus Linden. Under 2021 lämnades bygglov in för 
samtliga tre bostadskvarter och byggstart är planerat till 
våren 2022. 
I Aranäs 4 planeras det för ca 160 bostäder, ny skola och 
butikslokaler varav hälften av dessa kommer att vara 
hyresrätter. Detaljplanen vann laga kraft under 2018 men 
tidigare markanvisning har lämnats tillbaka. Ny markan-
visning sker tidigast under 2022/2023 

Väster om ån
Väster om ån är det hittills största stadsomvandlingspro-
jektet i Kungsbacka. Centrala staden kommer att byggas 
ut med bostäder, handel och kontor. Projektet omfattar 
ett område från Alléskolan i söder till Kungsmässan i 
norr.

Inom kvarteret Valand ska det byggas ca 300 bostäder 
varav hälften hyresrätter, kontor och lokaler för handel. 
Parkeringshuset är klart. Projektering av gator, ledningar 
och övrig infrastruktur pågår. Utbyggnaden av hela 
kvarteret Valand pågår flera år framöver. 2020 påbörjades 
byggnation av de två första bostadskvarteren som beräk-
nas vara klara för inflyttning första kvartalet 2022. Under 
2021 påbörjades ytterligare ett bostadskvarter som också 
beräknas vara klart för inflyttning under 2022. Projekte-
ring och utbyggnad av omkringliggande gator runt dessa 
kvarter pågår.

Nästa etapp i detta projekt är kvarter Ejdern och det pla-
neras att byggas ca 250 bostäder och ett parkeringshus. 
Marken i området kommer att markanvisas av kommu-
nen 

Annebergs centrum
Intill Annebergs pendelstation planeras det för ett nytt 
centrum som ska stärka Anneberg som tätort. Planom-
rådet kommer att innehålla ca 400 bostäder, vård- och 
omsorgsboende, förskola, gruppbostad samt lokaler för 
verksamheter och handel. Kommunen är markägare och 
privat exploatör har tilldelats markanvisning. Nu pågår 
arbete med att ta fram en detaljplan som är beräknad 
att vara antagen i början av 2023. En av utmaningarna i 
projektet är den dåliga geotekniken inom planområdet 
som kommer att kräva stabilitetsåtgärder.

Kvarteren Gjutaren och Liljan
Ytterligare ett område i anslutning till projekten Väster 
om ån är kvarteret Gjutaren och Liljan. För området har 
ett planprogram godkänts i slutet av 2020 och arbetet 
med detaljplan påbörjades i början av 2021. Projektet 
innehåller ca 250 bostäder och en ny skola för cirka 500 
barn (förskola + F–6). Kommunen äger Liljan 1 och 2 
samt Gjutaren 1. Gjutaren 2 ägs av privat exploatör. I 
nuvarande förslag har exploatören två kvarter med flerbo-
stadshus och kommunen ett kvarter med flerbostadshus, 
ett kvarter med radhus och skolområdet. De två kvarte-
ren som ägs av kommunen planeras att markanvisas till 
en exploatör.

Björkris etapp 2
Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1. 
Planområdet kommer att innehålla cirka 800 bostäder 
med blandade upplåtelseformer samt förskola, skola och 
en fullmåtts idrottshall. Nya cirkulationsplatser kommer 
att anläggas vid Göteborgsvägen samt ett gång-och 
cykelstråk mellan Björkris etapp 2 och Hede station. 
Detaljplan för området väster om Göteborgsvägen antogs 
i början av 2021. Detaljplan för området öster om vägen 
dröjer ytterligare några år. Utbyggnad av kommunal 
allmän plats och byggnader beräknas ske i etapper under 
en 10-årsperiod. Marken ägs huvudsakligen av privat 
exploatör, kommunen äger en mindre del. 
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Bild från Kvarteret Valand.

Duvehed
Duvehed är ett av kommunens verksamhetsområden 
där detaljplanen är klar och försäljning av verksamhets-
marken pågår. Området ligger i Fjärås stationssamhälle, 
bredvid järnvägen med närhet till motorvägen. Under 
2021 har kommunen färdigställt utbyggnad av infra-
strukturen för området och under 2021 har de två första 
företagen också att etablerat sig.

Frillesås Rya
Frillesås-Rya är ett nytt stort verksamhetsområde öster 
om Frillesås tätort, där detaljplanen omfattar cirka 30 
hektar. Detaljplanen kommer vara inriktad på indu-
striändamål med flexibla detaljplanebestämmelser för 
att kunna etablera många olika typer av verksamheter.  
Antagande är planerat till första halvåret 2022 då även 
projekteringen av infrastrukturen är tänkt att starta.
 
Klovsten
I Klovsten planerar Kungsbacka kommun för ett nytt 
verksamhetsområde med närhet till Kungsbacka stad. 
Detaljplanen kommer att möjliggöra för byggnation av 
lokaler för verksamheter, industri med tillhörande kon-
torslokaler samt centrumändamål. Totalt omfattar områ-
det cirka 22,5 hektar. Planområdet är lokaliserat väster 
om Kungsbacka centrum och länkas samman med staden 
via väg 158. Det finns goda förutsättningar för kollektivt 
resande till och från verksamhetsområdet. Antagande av 
detaljplanen för etapp 1 är planerat till början av 2022.
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Redogörelse för revisionen 
Kommer i samband med utskick till KF.
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Inledning 
De globala målen är den mest ambitiösa agendan för 
hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit 
och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030:
• Att avskaffa extrem fattigdom. 
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
• Att främja fred och rättvisa. 
• Att lösa klimatkrisen.

När de globala målen antogs i FN:s generalförsamling 2015 
sa den dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon att ”vi 
är den första generationen som kan utrota fattigdomen, 
och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.”

I Kungsbacka valde kommunfullmäktige redan 2016 
att ta stafettpinnen när Visionen 2030 beslutades. 
Visionen pekar tydligt mot ett hållbart Kungsbacka, såväl 
ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Inom ramen för 
kommunfullmäktiges prioriterade mål En hållbar utveckling 
och en hälsosam miljö är ett av fokusområdena att anpassa 
kommunens arbete till de globala hållbarhetsmålen.

Sedan dess har arbetet med hållbarhet utvecklats, såväl 
globalt, nationellt i Sverige och lokalt i Kungsbacka. Idag är det 
en självklarhet för företag och organisationer att arbeta aktivt 
med hållbarhet. Det är kommunens uppgift att tillsammans 
med invånare och företag jobba för ett hållbart samhälle. 
Hållbarhet har även blivit en allt viktigare faktor när människor 
väljer arbetsgivare, och när företag söker samarbetspartners.

Kommunens hållbarhetsbokslut är tillsammans med 
årsredovisningen ett underlag för den långsiktiga planeringen.

Syftet är 
• att visa hur kommunens arbete förflyttar 

oss mot ett mer hållbart samhälle.

• att granska huruvida kommunens resurser används på  
ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen.

• att analysera var kommunen behöver lägga fokus 
för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld.
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Samlad bedömning
Sammantaget är Kungsbacka en välmående kommun, en bild som stärks när Kungsbacka 
även under 2021 toppar Dagens samhälle lista över Sveriges hållbaraste kommuner. Vi har 
trots detta, som samhället i övrigt, en hel del utmaningar men samtidigt goda förutsätt-
ningar att i framtiden bli en hållbar kommun. 

Kommunen har fortfarande en stabil ekonomi men behöver fokusera på långsiktig pla-
nering och budgetering. Omställningstakten inom exempelvis klimatområdet och det 
cirkulära området behöver öka annars riskerar vi i framtiden få ökade kostnader för att ta 
hand om effekterna av uteblivna åtgärder. Planering krävs för att kommunen fortsatt ska ha 
en långsiktigt hållbar ekonomi.

Hållbarhetsfokus i hela organisationen fortsätter att öka och många verksamheter gör bra 
och effektiva prioriteringar.

I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald den största utmaningen för 
Kungsbacka, liksom för de flesta utvecklade länder och kommuner. För att hantera kli-
matutmaningen behöver vi planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resorna 
minimeras. Vi behöver minimera våra utsläpp från energiproduktion och allra mest från 
konsumtionsområdet. Inom konsumtionsområdet handlar det framför allt om att bli bättre 
på att återanvända och återvinna för att inte ta nya ändliga naturresurser i anspråk. Inom 
konsumtionsområdet (= cirkulära området) kan kommunen som organisation göra stor 
skillnad.

Utarmningen av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringarna det all-
varligaste hotet mot vår planet. Likt klimatförändringarna kommer utarmningen av våra 
ekosystem smygande. Klimatförändringarna gör att växtsäsonger förlängs, pollinerare som 
bin hänger inte med vilket resulterar i sämre skördar men också till att fåglarna får mindre 
mat. Växter och djur försvinner också på grund av miljögifter och exploatering av deras 
naturliga utbredningsområden. Antalet och variationen av arter och gener ökar ”systemets” 
förmåga ett stå emot förändringar. För att motverka utarmning kan vi konsumera med 
hänsyn samt minimera klimatutsläppen, men också genom fysisk planering skydda viktiga 
områden.

I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra ungdomars hälsa men också i deras tillit 
till samhället och demokratin. Vi behöver också, framför allt i en växande kommun, jobba 
med att förebygga ojämlikhet i samhället, oavsett om den beror på ekonomi, etnisk bak-
grund, kön eller bostadsort. I detta arbete behöver vi ha särskilt fokus på jämställdhet och 
barnperspektivet. En av kommunens största hållbarhetsutmaningar är utbyggnaden av den 
nationella och regionala infrastrukturen som möjliggör hållbara kollektivtrafiklösningar i 
storgöteborg. 

Oberoende av perspektiv och utmaning så kan ingen aktör skapa den hållbara framtiden 
själv. Vi behöver hitta lösningar tillsammans med nya partners som vi tidigare inte har 
jobbat med. Vägen dit är dialog, samarbete och medskapande.
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jordens länder och ledare står inför stora utmaningar 
de kommande åren. Som FN:s generalsekreterare kon-
staterade så är vår generation den första som kan utrota 
fattigdomen på jorden och den sista som kan stoppa kli-
matförändringarna.

Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är det första 
samlade greppet som världens ledare tagit för att jobba 
gemensamt med hållbarhetsfrågor globalt. Vi i välfärdslän-
derna har stora utmaningar vad gäller att fördela resurser 
över jorden men också för att minimera användandet av 
jordens ändliga resurser. De flesta av de globala målen 
hänger ihop. I Kungsbacka är klimat och biologisk mång-
fald två områden där vi verkligen kan göra skillnad. 

Koldioxidutsläppen minskar
Vi kan konstatera att koldioxidutsläppen i Kungsbacka 
minskar men inte i den takt vi önskar. Vi har kommit en 
bra bit på vägen när det gäller omställningen till fossilfri 
uppvärmning där utsläppen minskar men även inom trans-
porter. Vi gör också stora framsteg med CO2-utsläppen 
från våra livsmedel, som de senaste åren minskat med 1 500 
ton per år. Även den samordnade varudistributionen visar 
goda resultat när det gäller minskningen av CO2-utsläpp. 
Vi behöver bli bättre på att återanvända och återvinna 
vilket också minskar våra kostnader. För att öka möjlig-
heten för våra invånare att agera cirkulärt kan kommunen 
genom sin avfallshantering underlätta för invånarna att 
göra rätt. Vi behöver också bygga våra lokaler klimatneu-
tralt sett över ett livscykelperspektiv. En stor utmaning 
kommunen står inför är också att anpassa samhället utifrån 
översvämningar, skyfall och torka/värme. 

Översiktsplanen och goda 
kommunikationer
Kungsbacka är beläget i en tillväxtregion vilket ställer stora 
krav på en hållbar samhällsplanering och goda kommuni-
kationer. Översiktsplanen lägger fokus på att kommunen 
ska växa i kollektivtrafiknära områden i syfte att så många 
som möjligt ska få tillgång till goda kommunikationer. 
Utmaningen för kommunen är den nationella och regio-
nala infrastrukturen som möjliggör hållbara kollektivtra-
fiklösningar i storgöteborg. Utan denna riskerar regionen 
och därmed Kungsbacka möjligheten att kunna växa håll-

bart. För att minska behovet av arbetsresor till Göteborg 
behöver kommunen öka andelen arbetsplatser i kommunen 
vilket också den nya översiktsplanen pekar på.

Mer solenergi behövs
Produktionen av förnybar energi ökar stadigt i kommu-
nen. Trots detta behöver vi öka mängden av framför allt 
solenergi. Kommunen ligger på 9:e plats i Sverige vad 
gäller produktion av solel, men då vi i stort saknar vatten-
kraft och inte har så mycket vindenergi behöver solenergin 
utvecklas ytterligare för att vi ska nå våra mål. 

Svårt att ändra konsumtionsvanor
Hållbar konsumtion är det mål i agenda 2030 som tillsam-
mans med målet om att bekämpa klimatförändringarna 
är svårast för oss att nå. Vi lever och verkar i ett samhälle 
som tar stora resurser i anspråk, och att ändra vanor och 
beteenden mot mer resurseffektiva, cirkulära och energi-
snåla kan verka överväldigande. Samtidigt förbrukar vi 
resurser i en takt som skulle kräva mer än fyra jordklot om 
alla levde som vi, så att fortsätta på inslagen bana är inte ett 
alternativ. 

Vi återanvänder allt mer
Kommunen har ett aktivt och strategiskt arbete med 
hållbarhetskrav inom flera inköpsområden och har infört 
nya lösningar för källsortering. Vi återanvänder både 
möbler och kläder och har samarbeten med sociala företag 
för återvinning men också för att stötta människor långt 
från arbetsmarknaden. Arbetet med att gallra ut farliga 
kemikalier fortsätter och under 2021 minskade vi antalet 
utfasningsämnen (riktigt farliga ämnen) med nästan en 
tredjedel. Det totala matsvinnet har minskat med 6 050 kg 
om man jämför perioden januari till november 2021 med 
motsvarande period 2020. Detta är ett viktigt arbete och 
vi behöver fortsätta ställa höga krav när vi köper varor och 
tjänster.

Arbetslöshet och 
försörjningsstöd minskar
Utifrån ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett pri-
oriterat arbetsområde i Kungsbacka. Kungsbacka är en 
av kommunerna i landet med lägst andel skuldsatta hos 
kronofogden. Arbetslösheten i gruppen 16 till 64 minskar 
2021 vilket också försörjningsstödet gjort. Kommunerna i 

Sammanfattning
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Halland har beslutat om styrande principer för livsmedel-
sinköp som bland annat ska bidra till hållbarare livsmedel. 
Kommunen har dock minskat sin andel av ekologiska 
livsmedel under 2021. Undersökningar har visat att kom-
muner med stor andel ekologiska livsmedel också har hög 
andel inhemska livsmedel. Odling med ekologiska metoder 
gynnar resilienta jordbruksmetoder, biologisk mångfald 
och indirekt inhemsk produktion. Kommunen bör därför 
öka andelen ekologiska livsmedel. Det finns också behov 
av att arbeta med fokus på felnäring snarare än hunger, 
matens stora miljöpåverkan och att vi konsumerar mer än 
vad vi behöver. I Kungsbacka är förutsättningarna för ett 
gott liv stora och kommunen ligger väl till i både globalt 
och nationellt perspektiv. 

Psykiska hälsan hos ungdomar 
är en utmaning
Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är en 
utmaning. Kommunens verksamheter som riktar sig 
till både unga och gamla vittnar om ökad oro eller psy-
kisk ohälsa på grund av pandemin. Kommunen behöver 
fortsätta rikta in sig på skolan som arena och utveckla 
metoder för att stötta elever som är i risk för att utveckla 
psykosomatiska besvär på grund av ångest eller stress kring 
skolarbetet, men även erbjuda en meningsfull fritid.

Under det gångna pandemiåret har skolans betydelse för 
elevernas sociala utveckling och behov av samvaro fått 
stort fokus. Att få träffa sina vänner och lära tillsammans 
med dem har verkligen blivit viktigt. Samtidigt har den 
distansundervisning vi bedrivit fungerat väl och vi kan 
inte se några stora negativa effekter i elevernas resultat. De 
digitala kompetenserna har också fått en positiv utveck-
ling. I förhållande till Kungsbackas förutsättningar är dock 
skolresultaten inom vissa områden lägre än förväntat. Ett 
samarbete mellan Eksta Bostads AB och Aranäsgymna-
siets förstaårselever med teknisk inriktning har utmynnat 
i ett skarpt projekt där totalt 132 elever arbetade med 
planeringen av Björkris vård- och omsorgsboende i Kungs-
backa. I jämställdhetsarbetet har kommunen handlat upp 
ett skyddat boende för kvinnor och barn samt tagit fram en 
handlingsplan för våld i närarelationer. Utmaningen är att 
få med jämställdhetsfrågan såväl som barnrättsfrågan i allt 
vårt agerande.

Samarbete om dricksvattnet
Även om Kungsbacka inte har någon generell vattenbrist 
så ska dricksvattnet räcka till en växande befolkning, 
även under perioder med torka. Kommunen har därför 
ett samarbete med grannkommunerna. Kommunen har 
ett stort behov av att bygga ut och underhålla sitt dagvat-
tensystem. Samtidigt nås vårt reningsverk Hammargård 
av stora mängder tillskottsvatten (inläckage). Vi behöver 
minska utläckaget från vattenledningarna och inläckaget 
i avloppsledningarna vilket spar både pengar och energi. 
Kommunen har under 2021 byggt om 8 pumpstationer för 
minskad belastning på reningsverket, haft informations-
kampanj för att minska fimpar i vattendrag samt installerat 
granulatfällor vid konstgräsplaner.

Endast 22 procent av kommunens vattendrag uppnår 
god ekologisk status, många av dem har fortsatt problem 
som är kopplade till övergödning och fysisk påverkan. 
Vi behöver därför arbeta vidare med åtgärder som kan 
minska näringsämnesförlusten samtidigt med insatser för 
att återställa vattendrag till mer naturlika förhållanden. 
Kungsbackafjorden är den mest känsliga delen av Kungs-
backas kuststräcka. Fjorden får ta emot vatten från både 
Kungsbackaån och Rolfsån men också från kommunen 
största reningsverk, Hammargård.

Den biologiska mångfalden utarmas 
med klimatförändringarna
Utarmningen av biologisk mångfald, alltså att både djur 
och växters miljöer hotas och därmed riskerar att för-
svinna, kommer likt klimatförändringarna smygande. Det 
blir inte katastrof över en natt. Idag finns det ca 4 000 arter 
i Sverige som är hotade och som alltså riskerar att utrotas. 
Det finns en stark koppling till klimatutförändringarna 
som gör att förutsättningarna förändras mycket snabbt för 
många olika arter.

Utgående från den nationella och regionala miljömålsupp-
följningen kan vi dra slutsatsen att nuvarande åtgärder inte 
är tillräckligt effektiva. Vi behöver fortsätta bevara, restau-
rera och säkerställa hållbart nyttjande av våra ekosystem på 
land såväl som i vatten. Med den fysiska planeringen kan vi 
välja att placera vår utveckling på rätt ställen och samtidigt 
skydda och utveckla viktiga områden för den biologiska 
mångfalden. Om det är så att vi måste ta i anspråk dessa 
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områden kan vi kompensera genom att utveckla mångfal-
den på ett annat ställe. Globalt kan vi göra inköp som tar 
hänsyn till djur och växters förutsättningar.

Fortsatt arbete med företagsklimatet
Trots pandemin och dess följder har inflödet till arbets-
marknadsprocessen varit lågt under hela 2021. Försörj-
ningsstödet har också legat lågt under året i jämförelse 
med de senaste tre åren. Vi utgör fortfarande en av de 
kommuner som hamnar i det lägsta spannet vid mätning 
av företagsklimatet (bland de 25 procent med lägst poäng) 
men rör oss i rätt riktning. Den största positiva föränd-
ringen skedde inom området markupplåtelse. Betyget för 
bygglov är fortfarande lågt, och oförändrat mot 2020. Vi 
gör, har gjort och fortsätter göra många aktiviteter för att 
förbättra för näringslivet. Huvudsatsningen är Lätt och rätt 
i Kungsbacka som framför allt syftar till att underlätta för 
sökanden i bygglovsprocessen. Framöver ser vi att såväl den 
kommunala organisationen som kommunens näringsliv 
bör kunna vara mer drivande i att förbättra resurseffekti-
viteten i konsumtion och produktion. Vi behöver också bli 
bättre på att matcha personer mot rätt arbete.

Stor tillit till demokratin
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdelta-
gande och stor tillit till demokratin. Kommunens trygg-
hetsundersökning från 2021 visar att drygt hälften av 
befolkningen (58 procent) känner oro för brottsligheten i 
samhället vilket är en ökning sedan 2020 med 12 procent. 
Bedrägerier på internet, bostadsinbrott och stöld är de 
vanligaste typerna av brott som de flesta känner en oro att 
utsättas för. Samtidigt är det 86 procent i Kungsbacka som 
känner sig ganska eller mycket trygga nattetid utomhus i 
området, i jämfört med rikssnittet på 72 procent. Då vi ser 
vikande trender är det viktigt att det trygghetsskapande 
arbetet fortgår. Exempel på uppmärksammade insatser är 
nattvandringen, grannsamverkan och områdesutvecklare. 

Översiktsplanen antagen
Vår nya översiktsplan är antagen och anger att bostadsut-
vecklingen koncentreras till våra stationsorter. Där pågår 
stadsomvandling som syftar till att förtäta staden för att 
bland annat öka underlaget för bra kollektivtrafik och 
ge bättre möjligheter för näringslivet. Pågående projekt 
är Ejdern, Gjutaren och Liljan, och Sydöstra Centrum. 
Under året har 350 bostäder färdigställts inräknat 80 

lägenheter i Särö vård- och omsorgsboende. En utmaning 
för Kungsbacka är att bygga olika typer av bostäder i takt 
med att befolkningen ökar och utifrån olika målgruppers 
behov. Viktigt i detta sammanhang är att genom samhälls-
planeringen minimera utanförskap – en risk som alltid 
finns i starkt växande orter. Fler och högre hus är totalt 
sett hållbart men kan leda till högre halt av olika partiklar 
i luften. Det är därför viktigt att gynna gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik i tätorterna. Planeringen av gaturummet är 
avgörande för luftkvaliteten i de centrala delarna av staden. 
Men det är även viktigt att avsätta utrymme för gröna och 
blå stråk för att erbjuda ytor för invånare, dagvatten och 
biologisk mångfald.

Stor potential i samarbeten med företag
Kommunen har under 2021 fortsatt utveckla partnerskap 
med både allmänhet, näringsliv och föreningsliv. Det är ett 
viktigt led i det medskapande som vi behöver för att klara 
kommande utmaningar. Exempelvis har samverkan med 
näringslivet under året resulterat i en gemensam kampanj 
med parkeringar för ”take away”. Vår seniorverksamhet 
har haft i gång 18 mötesplatser under året. Kommunens 
bostadsbolag har genom projektet Lärande bygg integrerat 
nyanlända på arbetsmarknaden. Trots att vi ligger bra till 
nationellt sett vad gäller långtidsarbetslösheten ser vi i pan-
demins spår en liten ökning i åldrarna 16 till 64 (2 procent). 
Trots de svåra förutsättningarna pandemin fört med sig 
har vi kunnat erbjuda 281 feriejobb. Arbetet med att locka 
fler till vård- och omsorgsyrket samt kvalitetssäkringen av 
hotell- och restaurangprogrammen är en av flera viktiga 
insatser som gjorts inom områden där behov av personal 
bedöms öka kommande år. 

Det finns en stor potential i samarbetet med företag, ideell 
sektor, akademin och våra invånare - det behöver vara högt 
prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller facilitera 
möjligheter för denna potential.
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Kommunens förflyttningar och 
analys utifrån de globala målen

Globalt mål: Ingen Fattigdom  

Aktuella delmål 
1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser
1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll,  
andel (%) Totalt

2,5 3,0 3,2 3,6  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt

0,5 0,4 0,5 0,5 0,5

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Män

0,5 0,5 0,5 0,5  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor

0,4 0,4 0,4 0,4  

 

Förflyttning
Kungsbacka är en av kommunerna i landet med lägst andel skuldsatta hos kronofogden, 1,8 
procent – högst siffra har Ljusnarsberg i Västmanland, 9,5 procent. Halland är det län med 
näst minst andel skuldsatta – 2,8 procent att jämföra med 3,7 procent som är rikssnittet. 
Antalet skuldsatta i Sverige är det lägsta på 30 år, samtidigt är de samlade skulderna större 
än någonsin.

Tack vare covid-bidraget som ekonomisk rådgivning fick i början av året, så har kommunen 
lyckats arbeta bort den långa kön av klienter som behövde hjälp. Fokus har därmed kunnat 
läggas på proaktivt arbete så att färre invånare ska vara i behov av hjälp.

Kungsbacka har erhållit statliga medel för att ge särskilt utsatta ungdomar en möjlighet till 
anställning under 4 månader i en kommunal verksamhet. Medlen har tillåtit ca 11 heltids-
platser. Under 2021 har vi genom det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) gett 6 ungdo-
mar möjlighet till att pröva ett yrke genom praktik för vidare till ungdomsjobb inför 2022.

Den generella bilden är att arbetsmarknaden är god i Kungsbacka. Statistik från Arbets-
förmedlingen visar att arbetslösheten minskar i Kungsbacka gällande gruppen 16 till 64 år 
samt målgruppen ungdomar. 

Färgerna i tabellerna under respektive mål (KOLADA-nyckeltalen) beskriver om Kungsbacka 
tillhör de 25 procent bästa (grönt), 25 procent sämsta (rött) eller de 50 procent i mitten (gult) 
bland Sveriges kommuner.
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Både antalet försörjningsstödsärenden och antalet personer som återkommer i ekonomiskt 
bistånd inom 12 och 24 månader har minskat 2021 jämfört med 2020. I snitt var det 430 
försörjningsstödsärenden per månad under 2020 och 2021 är snittet fram till och med 
oktober 407. Det har också varit några färre nyanlända som behövt kompletterande ekono-
miskt bistånd 2021 jämfört med 2020.

Analys
I ett globalt perspektiv är inte fattigdom i Kungsbacka ett prioriterat arbetsområde. Men 
varje barn som lever i ett ekonomiskt utsatt hushåll är viktigt och i Kungsbacka behöver 
lokala inkomstskillnader i en starkt växande kommun över tid hanteras. Skillnaderna 
mellan olika kommundelar är stora liksom ungas syn på sig själva och vad man förväntas 
ha råd med för att ”passa in”, så även barn som växer upp i ekonomiskt utsatta förhållanden 
men detta är även med svenska mått mätt ovanligt.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors lika värde står i centrum. 
Att arbeta långsiktigt med social hållbarhet är centralt i arbetet med att utjämna de klyftor 
som finns och som minskar möjligheten till lika rätt till egendom och ekonomiska resurser 
och ökar resiliens mot ohälsa.
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Globalt mål: Ingen hunger  

Aktuella delmål
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen
2.A Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och 
      genbanker

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021

Invånare med fetma, andel (%) Totalt 11 10 10

Invånare med fetma, andel (%) Män 10 10 10

Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor 11 11 11

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Totalt 10,1 10,6 11,8 12,2  
 

Förflyttning 
Kommunens förslag till ny översiktsplan värnar jordbruksmark genom att bebyggelse kon-
centreras till stationssamhällena. Tillsammans med företag i Matnätverket fortsätter vi att 
skapa förutsättningar för lokalproducerat mat- och dryckeshantverk så att de blir tillgäng-
liga för besökare och skapar arbetstillfällen och efterfrågan.

Samtliga kommuner i Halland samt regionen har beslutat och sedan 2021 börjat tillämpa 
styrande principer för livsmedelsinköp, som innebär att allt som upphandlas ska vara 
hållbart producerade, hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt hållbara. Vi har arbetat med 
tydlig kravställning och uppföljning av miljö- och djurskyddskrav under året vilket har lett 
till att vi serverar svenskt spannmål och minst 90 procent svenskt kött i verksamheterna.

Under 2021 nådde vi inte upp till målet på 35 procent om andel ekologiska livsmedel utan 
hamnade på 33 procent. En förklaring till att målet inte uppfylldes är att ekologiska pro-
dukter i större utsträckning restnoterats. Om detta berott på pandemin, klimatförändring-
arna eller annat är svårt att avgöra. 

Projektet Goda Måltider inom äldreomsorgen har under året blivit ett etablerat arbetssätt 
där fokus ligger på samarbetet mellan kök, omsorgspersonal och de boende för att öka de 
boendes aptit och näringsintag.

I samband med skolornas distansundervisning har elever erbjudits att hämta matportio-
ner på skola och gymnasiet. Under måltidens dag serverades kött från vildsvin för första 
gången i våra verksamheter, vilket var mycket populärt. 
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Analys
I vår del av världen är hunger inget utbrett problem. Det är snarare felnäring och att vår 
livsmedelskonsumtion leder till orimligt stor miljöbelastning. Det finns också sociala 
dimensioner där de som producerar framför allt vissa importerade livsmedel riskerar att 
drabbas av oskäliga arbetsvillkor. Våra riktlinjer för inköp av livsmedel ger ett bra stöd för 
den kravnivå som ska gälla när vi ställer krav i upphandling av livsmedel, och gynnar lokal 
livsmedelsproduktion eftersom vi inte accepterar att billigare produkter som producerats 
under sämre förhållanden konkurrerar ut våra inhemskt producerade råvaror. Samtidigt 
upplevs kostnaden många gånger som ett hinder för att fullt ut kunna servera de livsmedel 
vi skulle vilja ur hållbarhetssynpunkt, till exempel certifierad odlad lax eller naturbeteskött.

För att gynna robusta jordbruksmetoder baserade på ett kretslopp av näringsämnen, och 
gynna mer härdiga sorter och genetisk mångfald i livsmedelsproduktionen hade det varit 
önskvärt att öka målsättningen om ekologiska livsmedel i kommunen. I dagsläget prio-
riterar vi de livsmedel där konventionell odling innebär en mycket stor negativ påverkan 
jämfört med ekologiska produkter, som kaffe och bananer. Det för det goda med sig att 
arbetsvillkoren för dessa producenter ofta är betydligt bättre än i konventionell odling. 
Men det hade varit önskvärt att i ännu större utsträckning kunna gynna de lokala livsmed-
elsproducenter som ligger i framkant. Undersökningar har visat att kommuner med en hög 
andel ekologiska livsmedel ofta också har en hög andel inhemskt producerade livsmedel. 
Med tanke på att Sverige har en jämförelsevis stor andel ekologisk jordbruksmark är detta 
inte så förvånande.
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Globalt mål: Hälsa och välbefinnande  

Aktuella delmål
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental  
      hälsa
3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk
3.6 Minska antalet skador och dödsfall i vägtrafiken
3.A Genomför Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt  77  77 77

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män  79  79 79

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor  75  75 76

Medellivslängd kvinnor, år Totalt 84,9 85,1 85,4 85,6  

Medellivslängd män, år Totalt 82,2 82,6 83,1 83,3  

Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Totalt  89,0 89,0

Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Män  89,0 90,0

Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Kvinnor  88,0 88,0

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt 2 997 2 925 2 897 2 945  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män 2 639 2 460 2 381 2 434  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor 3 312 3 336 3 353 3 397  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Totalt 316,0 297,4 290,9 244,5  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Män 253,0 239,3 236,5 195,8  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Kvinnor 378,5 355,0 344,9 292,8  

Förflyttning 
Kommunen har anställt aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen och haft uppsökande 
verksamhet som bland annat uppmärksammat psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet till 
följd av pandemin.

Hemsjukvården har under året arbetat med fysisk aktivitet på recept, videosamtal samt 
gruppträningar. En effekt som ses av gruppträningar är att de som deltagit i gruppträning-
arna även ökat sin aktivitetsförmåga utanför ordinarie gruppträningar.

Även andra trygghetsskapande aktiviteter har genomförts, bland annat larm och utbild-
ningar. Åtgärderna upplevs ha bidragit till ökad trygghet och minskad oro.

Snabba insatser där ett helhetsgrepp tas med långsiktigt fokus ökar möjligheten för de 
hjälpbehövande. 
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Kommunen har ökat tillgängligheten till hjärtstartare och har nu 83, varav 18 sitter på 
utsidan byggnader och 12 av dessa har placerats ut under 2021.

Kommunen har satsat på brukardelaktighet och under 2021 svarade 88 inom äldreomsor-
gen av de tillfrågade inom äldreomsorgen att de känner sig delaktiga i sin planering.

Med enkla medel har kommunen under 2021 tillskapat nya tätortsnära vandringsleder, 
spår på redan befintliga stigar och ett nytt utegym. Vi har också satsat extra på att stärka 
barns och ungas psykiska hälsa. Genom Psyklyftet når vi ut till allmänheten och även 
intern personal. Vi har också tagit fram en handlingsplan mot suicid. Mycket av arbetet 
handlar om att stärka föräldrar och vårdnadshavare där ett framgångsrikt arbete varit 
föräldralotsar. 

Kommunen har fortsatt arbetet med att minska det digitala utanförskapet. 

Vi har genomfört drogvaneundersökningar i högstadiet kopplat med information och 
samarbete med vårdnadshavare i ett led i att minska användandet av alkohol, tobak och 
narkotika. 

Sommaren 2021 har vi satsat extra på barns och ungas fritid med fler aktiviteter, vilka har 
varit mycket välbesökta. Effekten av detta har visat sig i ökad mångfald och i att barn har 
fått nya och positiva sammanhang. Vi anställde feriearbetande ungdomar till sommarverk-
samheterna som bidragit till sysselsättning för gymnasieungdomar.

Sannolikt har nuvarande bedömning och betygssättning lett till stress och upplevd ökad 
psykisk ohälsa hos allt för många elever i grundskolan. 

Skolans betydelse för att få träffa sina vänner och lära tillsammans med dem har under 
pandemin verkligen blivit viktigt. Samtidigt kan vi inte se några stora negativa effekter av 
distansundervisningen i elevernas resultat.

Flera skolor som infört rastaktiviteter redovisar ett dessa leder till färre konflikter och 
bättre fokus i undervisningen.

Små barngrupper i förskolorna har under året bidragit till att vi ser varje barns behov och 
utveckling bättre idag än tidigare

Det är fortsatt en hög andel gymnasieelever som anger att de känner sig trygga i skolan, 
93 procent, och den upplevda tryggheten är utifrån svaren stabil på de flesta gymnasie-
skolenheter. Stödverksamheterna runt skolan har en viktig roll, exempelvis har biblioteket 
bokcirklar efter skoltid - en lugn plats där det finns vuxna vilket ger eleverna trygghet.

Gymnasieelevernas upplevda hälsa har under 2021 minskat med 9 procent jämfört med 
tidigare år till 56 procent som svarat mycket bra eller bra på frågan när de fick bedöma sin 
hälsa. Sambandet mellan utbildningsnivå och välmående är tydlig i flera studier. Andelen 
avgångselever med examen var 93 procent läsåret 2020/2021.
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Skattat mående har ökat för alla utom flickor i gymnasiet där andelen sjunkit något från 70 
procent till 68 procent. 

 
Analys
Kommunens verksamheter som riktar sig till både unga och gamla vittnar om ökad oro 
eller psykisk ohälsa på grund av pandemin. Då det fortfarande är för tidigt att kunna se 
vilka långsiktiga konsekvenser pandemin har haft på ungdomars hälsa och välbefinnande 
blir elevhälsans proaktiva och förebyggande arbete ännu viktigare framöver.

I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i både 
global och nationellt perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är en 
utmaning vi behöver arbeta med. 

Unga och särskilt unga tjejers psykiska hälsa har försämrats det senaste årtiondet. Vik-
tigaste orsaken som uppges i den årliga elevenkäten Lupp var skolarbetet vilket sattes 
mycket högre grad än andra faktorer som ofta brukar lyftas fram, som exempelvis sociala 
medier för tjejer eller dataspelande sent på natten för killar. När eleverna skattar sin hälsa i 
enkätform blir det sammantagna svaret att den upplevda hälsan har sjunkit, särskilt flickor 
i gymnasiet. Men när eleverna har hälsosamtal med en skolsköterska i ett en till en-samtal 
så blir det sammantagna svaret att det psykiska välmåendet har ökat. Dialogformen verkar 
alltså avgöra hur ungdomar skattar sin hälsa. 

Kommunen behöver fortsätta rikta in sig på skolan som arena och utveckla metoder för att 
stötta elever som är i risk för att utveckla psykosomatiska besvär på grund av ångest eller 
stress kring skolarbetet, men även erbjuda en meningsfull fritid. 
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Globalt mål: God utbildning för alla  

Aktuella delmål
4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet
4.5 Utrota diskriminering i utbildning
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt 82,9 85,5 85,1 86,1  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt 92,0 92,3 90,6 93,6 91,4

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män 89,5 90,7 88,9 93,4 92,1

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor 94,7 94,0 92,4 93,8 90,5

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt  85,8  84,3 83,4

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män    89,0 88,0

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor    82,0 81,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt 80,6 78,3 82,1 81,8 82,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män 75,1 75,7 80,1 78,0 79,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor 86,4 81,4 84,1 86,1 85,7

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Totalt

78,8 78,7 80,8   

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Män

77,9 79,7 80,5   

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Kvinnor

79,6 77,8 81,2   

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt 47,8 48,3 48,8 49,6  

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män 42,6 42,8 43,1 43,6  

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor 52,9 53,7 54,5 55,6  

Förflyttning 
En riktad satsning för att ge fler elever behörighet till gymnasiet innebar att av 166 elever i 
skolår 9 ökade 112 elever sitt snittmeritvärde.

I gymnasieskolornas betygsstatistik var andelen elever med gymnasieexamen 93 procent, 
en förbättring jämfört med 2019 och 2020. Den genomsnittliga betygspoängen var 14,3 
vilket är en ökning (+0,3) jämfört med förra läsårets resultat. Tendensen är uppåtgående 
de senaste åren. Betygspoängen för elever med examen var 14,7. Andelen elever med 
grundläggande högskolebehörighet var 77,5 procent. I jämförelse med riket och många 
jämförbara kommuner är Kungsbackas studieresultat goda utom när det gäller meritvärde, 
men i förhållande till förutsättningarna och förväntat resultat har Kungsbacka en större 
avvikelse. Avvikelsen minskar dock.
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De preliminära betygsresultaten är dessutom mycket varierande sett till de olika program-
men, från att i princip varenda avgångselev uppnår examen på vissa program till enbart 
cirka två tredjedelar på enstaka program läsåret 2020/2021.

Samarbetet mellan Eksta Bostads AB och Aranäsgymnasiets förstaårselever med teknisk 
inriktning har utmynnat i ett skarpt projekt, där totalt 132 elever arbetade med Björkris 
vård- och omsorgsboende i Kungsbacka. Projektet var att arbeta fram ett utökat vård- och 
omsorgsboende, ett hus som skulle kunna innebära andra typer av boende exempelvis 
kollektivboende, internatboende eller studentboende. Eleverna arbetar fram planlösningar, 
gör energiberäkningar på värme och varmvatten samt projekterar solcell- och solvärmean-
läggning. Eleverna får också som uppgift att designa en innergård med hållbarhetstänk för 
de som bor där.
 
Analys
Under det gångna pandemiåret har skolans betydelse för elevernas sociala utveckling och 
behov av samvaro fått stort fokus. Att få träffa sina vänner och lära tillsammans med dem 
har verkligen blivit viktigt. Samtidigt har den distansundervisning vi bedrivit fungerat väl 
och vi kan inte se några stora negativa effekter i elevernas resultat. De digitala kompeten-
serna har också fått en positiv utveckling.

Bedömningen är att vi genom att fokusera på utvecklingsarbetet kring undervisningens 
kvalitet, långsiktigt stärker förutsättningarna för att effekter också kan kunna visas i barns- 
och elevers lärande och välmående. 

I jämförelse med riket och många jämförbara kommuner är Kungsbackas studieresultat 
goda utom när det gäller genomsnittligt meritvärde i gymnasieskolan. Det genomsnittliga 
meritvärdet har dock ökat de senaste åren. I förhållande till förutsättningarna och förvän-
tat resultat har Kungsbacka en utmaning när det gäller genomsnittligt meritvärde. Avvi-
kelsen minskar dock. I jämförelser av studieresultaten för flickor och pojkar som grupp, 
finns tydliga skillnader på Kungsbackas gymnasieskolor.  
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Globalt mål: Jämställdhet  

Aktuella delmål
5.1 Utrota all form av diskriminering av kvinnor och flickor
5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor
5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Totalt 62 63 65 66  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg, andel (%) Totalt

61 61 63 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola inkl. förskoleklass, andel 
(%) Totalt

64 65 64 65  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola och komvux, andel (%) 
Totalt

68 76 75 74  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och familjeomsorg, andel (%) 
Totalt

69 71 74 75  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och fritid, andel (%) Totalt 62 68 64 66  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning, andel (%) Totalt

46 48 51 53  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Män 80 80 81 82  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg, andel (%) Män

78 79 82 81  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola inkl. förskoleklass, andel 
(%) Män

77 77 78 76  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola och komvux, andel (%) 
Män

77 82 80 87  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och familjeomsorg, andel (%) 
Män

90 86 86 90  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och fritid, andel (%) Män 77 77 64 66  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning, andel (%) Män

64 63 61 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Kvinnor 58 59 61 62  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg, andel (%) Kvinnor

59 60 61 59  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola inkl. förskoleklass, andel 
(%) Kvinnor

61 62 61 62  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola och komvux, andel (%) 
Kvinnor

63 73 71 66  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och familjeomsorg, andel (%) 
Kvinnor

66 68 72 73  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och fritid, andel (%) Kvinnor 51 62 64 65  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning, andel (%) Kvinnor

44 46 50 51  

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Totalt 30,3 30,9 30,7 30,8 30,9

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar 
(%) Totalt

36,5 37,4 36,5 35,8 38,0

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel 
(%) Totalt

76,0 75,9 76,2 77,0  
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Förflyttning 
Kommunen har under 2021 påbörjat en utbildning av chefstjänstepersoner i jämställdhets-
integrering. Under året har den interna samverkan förbättrats kring hantering av våldsä-
renden. Berörda chefer och medarbetare har deltagit i olika kompetenshöjande utbild-
ningar kring våld i nära relation. Kommunen har under året upphandlat skyddat boende 
för kvinnor och barn, vilket kommunen inte haft tidigare. Kommunen har också tagit fram 
en handlingsplan för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom för- och grundskola pågår ett utvecklingsarbete inom jämställdhet som syftar till att 
ge barn och elever lika möjligheter oberoende av kön, samt att ge barn och elever i förskola 
och skola en miljö där de lär och utvecklas i trygghet med jämställda värderingar fri från 
osunda hierarkier och sociala positioneringar. Varje skola och förskola har kartlagt och 
analyserat sin verksamhet utifrån perspektivet jämställd utbildning.

På gymnasiet är det färre elever 2021 som svarat att man på skolan pratar om jämställdhet, 
59 procent jämfört med 63 procent 2020. 81 procent av eleverna upplever att lärarna ger 
killar och tjejer samma förutsättningar. Gällande studieresultat finns tydliga skillnader 
mellan könen, vilket stämmer överens med nationella jämförelser där pojkar når lägre 
studieresultat. 

Kommunen fortsätter arbetet med Heltid som norm, en möjlighet att skapa fler möjligheter 
till heltidstjänster eftersom kvinnor tenderar att arbeta mer deltid än män.

Analys
Jämställdhetsarbete handlar mycket om bemötande och beteendeförändringar, inte enbart 
om heltid som norm och medianinkomster. Arbetet med jämställdhet hänger ihop med 
alla mål och vi bör arbeta med målen med jämställdhetsglasögonen på. Den är inte ett eget 
mål i praktiken, även om det finns specifika insatser som gynnar jämställdhet som exem-
pelvis mäns våld mot kvinnor samt representation.
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Globalt mål: Rent vatten och sanitet  

Aktuella delmål
6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  100,0 100,0 100,0 100,0

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 33,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 8,0 22,2 22,2 22,2 22,2 18,5

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantita-
tiv status, andel (%)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Förflyttning 
Under året har vi ingått ett avtal med Mölndal och Varberg och Göteborgs kommuner för 
att kunna dela ledningar och på så sätt kunna stötta varandra vid sänkt dricksvattenkapa-
citet, till exempel i händelse av torka eller vid oförutsedda driftstörningar. För att effekti-
visera vattenanvändningen och minska trycket på dricksvattnet har bevattning kunnat ske 
med hjälp av å-vatten från Kungsbackaån. Målet är att 70 procent av bevattningen ska ske 
på detta sätt, och under 2021 låg bevattningsgraden på över 60 procent.

Under året har arbetet med den kommungemensamma dagvattenplanen för Kungsbacka 
fortsatt. Behovet av att bygga ut och underhålla dagvattensystemen är stort, speciellt i ett 
växande Kungsbacka. Dagvattenplanen beaktar tre typer av områden; befintliga områden 
med utbyggt allmänt dagvattensystem, befintliga områden utan utbyggt allmänt dagvat-
tensystem och framtida exploateringsområden enligt översiktsplaner. Prioriteringsverk-
tyget som ska användas i arbetet med åtgärdsplan beräknas vara klart till sommaren 2022. 
Identifiering och prioritering av projekt kommer sedan starta löpande.

Bräddningar av avloppsvatten och rening av dagvattnet påverkar miljön i grönområden 
och vatten. Den främsta anledningen till att bräddningar av avloppsvatten behöver göras är 
tillskottsvatten. Under 2021 har mycket tillskottsvatten nått Hammargård, vilket medfört 
att en högre andel vatten har bräddats från verket. 2021 byggdes åtta pumpstationer om, 
och fem pumpstationer byggdes nya i kommunen. Det är en viktig åtgärd för att minska 
energiförbrukningen. Effektiva och driftssäkra pumpstationer minskar också risken för att 
avloppsledningsnätet påverkas vid kraftig nederbörd, med överfyllda pumpstationer och 
bräddningar som följd.
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Analys  
Ett av delmålen är att effektivisera vattenanvändningen och säkra vattenförsörjningen. 
Även om Kungsbacka inte har någon generell vattenbrist så ska dricksvattnet räcka till en 
växande befolkning, och även under perioder med torka. Kommunen har kommit långt i 
arbetet med att skydda sina dricksvattenresurser, bland annat genom uppdaterade vatten-
skyddsområden.

Kommunen har fortsatt stora utmaningar i att närma sig uppsatta mål i vattenförvalt-
ningsarbetet. Endast 22 procent av kommunens vattendrag uppnår god ekologisk status, 
många av dem har fortsatt problem som är kopplade till övergödning och fysisk påverkan. 
Vi behöver därför arbeta vidare med åtgärder som kan minska näringsämnesförlusten 
samtidigt som insatser bör ske för att återställa vattendrag till mer naturlika förhållanden. 
Många gånger handlar det om relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder, som att för-
bättra vandringsmöjligheterna för fisk och andra djur genom att åtgärda vandringshinder 
som felaktigt byggda vägtrummor.  

 

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun. 

Måttlig status 59%

God status 22%

Otillfredsställande status 19%



22      Hållbarhetsbokslut 2021   Kungsbacka kommun

Globalt mål: Hållbar energi för alla  

Aktuella delmål
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 98 50 83 86 151

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska 
området, andel (%)

98,8     

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/
inv

  17 16  

Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv 8 7 7 7  

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska området, MWh/inv 2 2 2   

Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det geografiska områ-
det, MWh/inv

  2 2  

Slutanvändning av icke-förnybara bränsletyper inom det geografiska 
området, MWh/inv

  5   

 

Förflyttning 
Ett av kommunens mål är att energianvändningen i kommunens lokaler ska minska med 
2 procent varje år. 2020 nåddes målet (minskade med 2,6 procent) men under 2021 ökade 
användningen med 0,5 procent. Anledningen är att pandemin tros ha inneburit förlängda 
drifttider på ventilation som bidragit till en ökad elanvändning.

I kommunen har vi totalt cirka 40 solcellsanläggningar och sammanlagt cirka 17 000 kva-
dratmeter installerade solceller på våra tak, vilka producerar cirka 8 procent av kommunens 
totala elanvändning. Det innebär en ökning med cirka 1 000 kvadratmeter under 2021. Till-
sammans med Eksta AB, kommunens bostadsbolag, är kommunens solcellsanläggningars 
installerade effekt 5,75 MW, vilket motsvarar ca 33 procent av totalt installerad solcellseffekt 
i hela kommunen. Den totala produktionen av solcellsenergi i kommunen, 17,6 MW, placerar 
kommunen på 9:e plats bland Sveriges kommuner.

Den egengenererade elenergin i förhållande till köpt elenergi har ökat från 9,2 procent till 
10,2 procent. Det innebär att vi under 2021 nått vår målsättning på minst 10 procent. Vi 
ställer även miljö- och energikrav vid inhyrning av lokaler.

Läckage i våra vattenledningar är ett stort problem. De viktigaste åtgärderna för att minska 
elförbrukning för pumpning är att se till att ledningsnätet är tätt så att inget pumpas i 
onödan. Kommunen har tagit fram en plan för tillskottsvatten som innebär att tre områden 
per år ska utredas och åtgärdas. 500 fastigheter ska kontrolleras årligen för att säkerställa att 
de är rätt kopplade på avloppsnätet. Under året har närmare 1400 fastigheter undersökts.
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2021 byggdes åtta pumpstationer om, och fem pumpstationer byggdes nya i kommunen. 
Det är en viktig åtgärd för att minska energiförbrukningen, eftersom det är vid pumpning 
av avloppsvatten och dricksvatten som mycket energi går åt.

Analys
Energimässigt har året varit ett normalår både graddagsmässigt (99 procent) och med 
solinstrålningen (102 procent). Solinstrålningen var betydligt sämre än året innan. Vårt 
kommunala bostadsbolags solelsproduktion hamnar därför på samma nivå som 2020, 
totalt 2,92 GWh. Trots de något sämre förutsättningarna 2021 har energianvändningen i 
bolagets fastigheter och därigenom driftkostnaderna varit låga. Kommunen har som mål i 
Klimatstrategin att fördubbla produktionen av förnybar el till 2030. Energianvändningen 
per invånare ska minska med 30 procent till år 2030. Efter 2045 ska hela Kungsbacka vara 
koldioxidneutral. Om trenden är linjär kommer vi att missa målet (se figur).

Produktion av förnyelsebar energi i Kungsbacka. Målet är en fördubbling mellan 2016 
och 2030.

Stora delar av dagens produktion av förnyelsebar energi i kommunen består av vindkraft. 
Produktionen av vindkraft ligger stilla på grund av låg utbyggnadstakt. Däremot ökar 
mängden producerad solenergi. Andelen 2016 var 3,4 procent och har till 2020 ökat till 
16,4 procent (se figur).

Antal nätanslutna solcellsanläggning i Kungsbacka 2016–2020 samt installerad effekt.
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För att klara utmaningen behöver vi bland annat intensifiera utbyggnaden av solceller både 
på kommunens byggnader med även med större anläggningar i kommunen. Inom bygg-
processen behöver vi hitta arbetssätt och materialval som minskar vårt energibehov.

Den färdiga produkten – huset – behöver utformas så att det är koloxidneutralt vid drift. 
Husen vi bygger nu ska kunna medverka till att Kungsbacka är koloxidneutralt 2045 och 
då kan vi inte bygga hus idag som förbrukar energi. Kommunen behöver också bli bättre 
på att mäta energianvändningen så att vi kan sätta in åtgärder där dom ger bäst effekt. Vi 
behöver också stimulera våra invånare att minska sin energianvändning och att använda sig 
av förnyelsebar energi, exempelvis genom att installera solceller.
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Globalt mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Aktuella delmål: 
8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation  
       och uppgradering
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt 275 364 278 879 288 228   

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/sysselsatt Totalt 809 000 830 000    

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller stude-
rar, andel (%) Totalt

4,4 4,3 4,1   

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller stude-
rar, andel (%) Män

4,1 4,3 4,4   

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller stude-
rar, andel (%) Kvinnor

4,7 4,3 3,9   

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av bef. Totalt

1,5 1,6 1,6 1,8 2,0

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av bef. Män

1,6 1,7 1,6 1,9 2,1

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av bef. Kvinnor

1,5 1,6 1,6 1,8 1,9

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) 
Totalt

87,8 87,3 86,8 86,2  

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) 
Män

88,4 87,9 86,9 86,3  

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) 
Kvinnor

87,1 86,7 86,7 86,1  

  

Förflyttning 
Att få kommunens invånare i sysselsättning är en prioriterad fråga. Därav gör kommunen 
flertalet insatser inom området. Under 2021 minskade antalet ungdomar i arbetsmarknads-
processen, samtidigt som tiden från att individen skrivs in till dess att den går vidare till 
arbete eller studier har kortats ner. 

Under 2021 har bland annat Vård & omsorgscollege startat upp en återcertifieringsprocess 
och i denna utvärderat tidigare mål. Flera mål är uppnådda och vissa andra kräver fortsatt 
arbete. Nya mål sätts som ligger i linje med det regionala colleget och handlar i stor utsträck-
ning om att öka attraktiviteten för både utbildningar och arbetsplatser. 
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Det förvaltningsövergripande arbetet Framtidens arbetsplats startades under året, där flera 
förvaltningar arbetar tillsammans för att öka attraktiviteten att välja Kungsbacka kommun 
som arbetsgivare.

Under året har kommunen anslutit sig till branschorganisationen Visitas arbete med att 
kvalitetssäkra gymnasieutbildningar inom besöksnäringen. Både Hotell- och turismpro-
grammet och Restaurang - och livsmedelsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium befin-
ner sig just nu i en certifieringsprocess för att ansluta sig till denna kvalitetssäkringsinsats.

2021 syns en ökning i antalet UF-elever (Ung företagsamhet). Ung Företagsamhet är ett 
utbildningskoncept för gymnasieelever som vill prova att driva eget företag. Under ett 
läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett 
UF-företag. Alla elever, oavsett program, ges möjlighet att driva UF-företag.

En viktig del i att öka sysselsättningen är att möjliggöra ferieplatser och praktikplatser. 
Pandemin har likt föregående år påverkat detta arbete. Kommunen lyckades trots detta 
erbjuda fler platser än föregående år vilket är positivt. Kommunen har under året sökt och 
blivit beviljade statliga medel för att möjliggöra ungdomsjobb. Totalt möjliggjordes 281 
feriejobb. 

När vi köper in varor och tjänster är det viktigt att arbetsvillkoren för dem som producerar 
varorna eller utför tjänsterna är goda. Under året har kommunen säkerställt rutiner så att vi 
alltid bedömer om det behövs arbetsrättsliga villkor i upphandlingarna, och om det finns 
risk för oskäliga villkor ställer vi krav på lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivav-
tal.   

 
Analys
Pandemin har likt tidigare år påverkat arbetet med målet. I början av 2022 publicerades 
nyckeltal över långtidsarbetslösheten för personer i åldrarna 25 till 64 år. För Kungsbackas 
del syns en viss ökning för 2021. Vid en nationell jämförelse ligger kommunen fortsatt bra 
till, där Kungsbackas nivå om 2,0 procent kan jämföras med snittet i riket om 4,6 procent. 

Under året har flertalet insatser gjorts. Utbildning är en viktig del, men också kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare. Genom att bland annat arbeta aktivt med utbildning samt 
erbjuda praktikplatser bidrar kommunen dels till att fler personer kommer i sysselsättning, 
dels till att synen på kommunen som en attraktiv arbetsgivare ökar.  Arbetet med att locka 
fler till vård- och omsorgsyrket samt kvalitetssäkringen av hotell- och restaurangprogram-
men är en av flera viktiga insatser som gjorts inom områden där behov av personal bedöms 
öka kommande år. 

Trots pandemin och dess följder har inflödet till arbetsmarknadsprocessen varit lågt under 
hela 2021. Försörjningsstödet har också legat lågt under året i jämförelse med de senaste tre 
åren. Allt fler fick jobb genom arbetsmarknadsprocessen under 2021 vilket är positivt. Det 
kom många nya ärenden, men kommuninvånarna går in i arbetsmarknadsprocessen och får 
sedan arbete snabbt. Den långsiktiga trenden är positiv.
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Globalt mål: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Aktuella delmål: 
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt 62,6 69,1 75,8 81,7 84,1

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt 64 67 63 62 66

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Brandskydd - Totalt, NKI Totalt   90 74  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Totalt 50 54 50 40 40

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI Totalt 77 75 75 74 72

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI Totalt 64 62 77 74 84

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Totalt 65 63 58 60 65

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI Totalt  85 77 76 72

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Totalt 71 75 71 69 73

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI Totalt 61 66 63 63 66

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI Totalt 65 68 65 67 69

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI Totalt 66 68 66 63 68

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI Totalt 68 70 66 65 67

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI Totalt 66 70 65 66 70

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 65,8 66,1 66,5 66,5  

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 72,1 72,1 71,2 72,5  

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 26,5 30,4 35,9 28,4  

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 65,0 65,2 65,5 65,6  

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 66,7 67,0 67,4 67,4  

Förflyttning 

I november 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om översiktsplanen Vårt framtida 
Kungsbacka (laga kraft 22-01-27). Hållbarhet genomsyrar hela översiktsplanen. Den ska 
vara vägledande i var vi ska ha infrastruktur och hur vi bäst planerar för nybyggnationer. 
En del i Kungsbackas hållbara stadsutveckling är att möjliggöra verksamhetsmark med 
goda kommunikationer, men också att bygga ut gång-och cykelvägar för att möjliggöra ett 
mer hållbart resande. Översiktsplanen visar även Kungsbackas roll i ett större perspektiv 
där vi samspelar med andra, både regionalt och i omvärlden. 

Under året avsatte kommunen medel för att stärka upp och stödja ett näringsliv som drab-
bats hårt under pandemin. Under året har kommunen bland annat stöttat besöksnäringen 
genom att stärka upp Hemesterkampanjen samt kommunikation kring take away parke-
ringar.
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Kommunen började inom miljötillsynen tillämpningen av en ny behovsstyrd taxa för till-
syn enligt miljöbalken den 1 januari 2021.Taxan ökar möjligheterna att prioritera tillsynen 
efter kommunens lokala förutsättningar.

Under året har en insats gjorts för att minska bygglovskön. Med hjälp av både befintlig och 
inhyrd personal har kön minskat under året. Vid utgången av året hade den genomsnitt-
liga handläggningstiden minskat till 10 veckor jämfört med januari 2021 då den var ca 15 
veckor.

Analys
En viktig del i Kungsbackas hållbarhetsarbete är att skapa förutsättningar för en hållbar 
tillväxt. Kungsbacka är beläget i en tillväxtregion vilket ställer stora krav på en håll-
bar samhällsplanering och goda kommunikationer. Översiktsplanen lägger fokus på att 
kommunen ska växa i kollektivtrafiknära områden i syfte att så många som möjligt ska få 
tillgång till goda kommunikationer. 

Därtill är företagsklimatet en prioriterad fråga för kommunen. Under 2021 har flera 
viktiga steg tagits i detta arbete, där ny behovsstyrd taxa inom miljö- och hälsoskydd samt 
projektet Lätt & Rätt är några exempel. Andra exempel på åtgärder under året är satsning 
på minskad bygglovskö samt stödjande åtgärder riktat mot företagen i kommunen. Kom-
munen behöver fortsätta arbetet med att bygga relationer med näringslivet, bland annat för 
ett medskapande där näringslivet behöver bli en stark aktör.



      Hållbarhetsbokslut 2021   Kungsbacka kommun      29

Globalt mål: Minskad ojämlikhet  

Aktuella delmål: 
10.1 Minska inkomstklyftorna
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
10.7 Främja ansvarsfull och säker migration

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Totalt

23  22  22 23

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Män

24  23  23 24

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Kvinnor

22  21  21 22

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Totalt

90 76 76  75

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män

88 73 73  79

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor

100 79 81  67

Förflyttning 

Kommunen har uppdrag att bidra till att nyanlända etablerar sig så fort och bra som möj-
ligt i samhället. Under 2021 var cirka hälften av etableringsärendena självförsörjande efter 
avslutad etablering.

Under 2021 har vi hjälpt individer till en större grad av självständighet, bland annat genom 
att skapa delaktighet och självständighet för brukare och klienter. Dialogen med brukare 
har systematiserats genom exempelvis bomöten, deltagarmöten och brukarråd. 
Integrationsarbetet med fokus på Anneberg har intensifierats under 2021. Kommunen har 
anställt fritids- och föräldralotsar som ska hjälpa barn och unga ut i en meningsfull fritid 
samt underlätta kommunikation mellan skola och hemmet. Ett arbete med fokus på barn 
och ungas inflytande på grund- och gymnasiesärskolan har påbörjats. 
Vi har flera samarbeten mellan daglig verksamhet och verksamheten i Teknikens hus, och 
kommunen samarbetar med K2C för att stötta människor som står långt ifrån arbetsmark-
naden. 

För att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning pågår bland annat pro-
jektet Mera digital som är ett långsiktigt arbete där vi möter invånarnas behov inom digital 
kompetens, arbetar tillsammans för att öka den digitala delaktigheten samt för att minska 
ett digitalt utanförskap
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Analys
En utmaning för Kungsbacka är att bygga olika typer av bostäder i takt med att befolk-
ningen ökar. Nyanlända behöver integreras i blandade boenden för att undvika segrega-
tion. Därför är det viktigt med ett långsiktigt och ihärdigt arbete kring samhällsbyggnad 
och integration.

En annan utmaning är att öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet. 
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Globalt mål: Hållbara städer och samhällen  

Aktuella delmål 
11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
11.6 Minska städers miljöpåverkan
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Demografisk försörjningskvot Totalt 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,88

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt 7,4 8,3 9,1 9,8 9,0

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt 15,3 14,3 14,1 13,2  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), utrikes transporter, kg/inv Totalt 5,0 4,5 4,8 4,8  

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv Totalt 1,19 1,13 1,05 1,01  

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), utrikes transporter, 
kg/inv Totalt

0,12 0,11 0,12 0,12  

Förflyttning 
I november fattade Kommunfullmäktige beslut om översiktsplanen Vårt framtida Kungs-
backa. Nästa steg är att den ska vinna laga kraft. Vi ska växa smart och hållbart för framti-
den. Vår nya översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, ska vara vägledande i hur vi utveck-
lar 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 översikts-
planen. 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.
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 projek-
tet ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete. Detta för att skapa transparens samt 
en ökad förståelse för processen med att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer.
Kommunen har gjort satsningar på motion i form av nytt utegym i Kungsbackaskogen 
vilket är ett led i utvecklingen av vår stadsskog. Givetvis är även invigningen av Kungs-
backa Sporthall en milstolpe där vi fått två nya idrottshallar varav en av med stor publikka-
pacitet, som ersättning för de gamla Aranäshallarna.
I arbetet med framtagande av kommunens mobility management-plan har vikten av att 
cyklister och gångtrafikanter ska kunna ta sig förbi våra byggarbetsplatser på ett säkert 
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sätt uppmärksammats. Missing links, att binda samman cykelvägar där det idag saknas, 
har stor effekt på cykling generellt. Två prioriterade cykelöverfarter har färdigställts, vilket 
signalerar att kommunen prioriterar cykel. 

Vi har jobbat med flera stadsomvandlingsprojekt inom Kungsbacka stad i syfte att stärka 
centrum för att uppnå ett hållbart samhälle som är tätare och närmare (Ejdern, Gjutaren 
och Liljan, Sydöstra Centrum). Med tätare städer ökar bland annat underlaget för bra 
kollektivtrafik och bättre möjligheter för näringslivet. Med en tätare stad minskar även 
behovet att ta jordbruksmark och naturområden i anspråk för bebyggelse.

Under året så har totalt 350 bostäder färdigställts i kommunen inräknat 80 lägenheter i 
Särö vård- och omsorgsboende. Eksta AB har byggt 16 lägenheter i Förlanda och 26 hyres-
rätter i Frillesås. Bägge projekten är byggda enligt Passivhuskriterierna FEBY Guld. 

Analys
Utmaningen för kommunen är den nationella och regionala infrastrukturen som möjliggör 
hållbara kollektivtrafiklösningar i storgöteborg. Utan dessa riskerar regionen och därmed 
också Kungsbacka att kunna växa hållbart. För att minska behovet av arbetsresor till Göte-
borg behöver kommunen öka andelen arbetsplatser vilket också den nya översiktsplanen 
pekar på.

Vid förtätning av staden är det viktigt att lämna utrymme för gröna och blåa stråk. Många 
gånger går det att kombinera olika funktioner i multifunktionella ytor, bland annat 
områden som kombinerar friytor för lek med möjligheten att begränsa negativa effekter 
vid skyfall. Att uppmärksamma och utveckla naturens ekosystemtjänster är många gånger 
kostnadseffektivt jämfört med tekniska lösningar och ger upplevelserikare miljöer. En 
tätare stad ger en rad fördelar men skapar samtidigt utmaningar, bland annat kopplat till 
dagvattenhantering, trafikbuller och luftföroreningar. Trots utmaningarna som det inne-
bär att bygga tätare städer så väger fördelarna vida över nackdelarna, och en högre täthet är 
i många fall nyckeln till att skapa en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar kommun. 
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Globalt mål: Hållbar konsumtion och produktion  

Aktuella delmål
12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktions- 
         mönster
12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 519 491 458 486 515

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 201 196 191 185 188

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 80 72 61 64 63

Insamlat grovavfall, kg/person 204 190 173 203 223

Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person 35 33 34 34 41

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,  
inkl. biologisk behandling, andel (%)

42 42 42 38 36

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 27 36 36 32 31 33

 
Förflyttning 
Kommunen har under året beslutat hur strategiska inköp ska göras för att exempelvis nå 
hållbarhetsmålen. De slår fast att alla kommunens inköp ska leda till en minskad använd-
ning av resurser i ett livscykelperspektiv och att behoven ska styra inköpen, inte verksam-
hetens eller beställarens önskemål.

Ett exempel är att vi tar avstamp i konsumtionstrappan, som innebär att vi strävar efter att 
laga och byta, och därmed förlänga livslängden på det vi har, för att inte behöva köpa nytt 
i samma utsträckning. Vi har fortsatt att teckna nya avtal för att möjliggöra mer cirkulära 
beteenden när vi ska tillgodose verksamheternas behov. Ett sätt att minska konsumtionens 
negativa påverkan är att köpa begagnat i stället för nyproducerat. Sedan tidigare har vi 
avtal på begagnade möbler och under året har vi upphandlat renoverade begagnade cyklar.
 
Kommunen har nyttjat cirkulära tjänster för att främja en hållbar konsumtion vad gäller 
kontorsstolar och arbetskläder. Under hösten har vi låtit klä om 15 av stadshusets höga 
kontorsstolar vilket innebär CO2-besparing på över två ton, jämfört med att köpa nya, 
enligt data från RISE.

Vi har en ny avfallsplan med ambitiösa mål om att förebygga att avfall uppkommer, både 
hos kommunens invånare och i kommunens verksamheter. Ett av målen är att livslängden 
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för kommunens bärbara elektronik ska öka. För att få ett utgångsvärde har en genom-
snittsålder räknats fram utifrån inköpsstatistik.

Genomsnittsålder (år) Datorer Surfplattor Mobiltelefoner

2021 3,6 8,8 4,7

Det köptes in många surfplattor till elever i årskurs 6-9 innan de började med datorer, och 
dessa har sedan använts i lägre årskurser vilket förklarar den långa användningstiden.

För att nå målen om minskade avfallsmängder behöver vi också öka allmänhetens kunskap 
om hållbara livsstilar och sprida goda exempel. Därför är det glädjande att fyra hushåll från 
Kungsbacka deltar i Minimeringsmästarna tillsammans med familjer från ett 50-tal andra 
kommuner i Sverige. Deltagarna får inspirerande föreläsningar och kluriga utmaningar 
som handlar om hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. För att 
vinna ska man minska sitt avfall, delta i tematräffar, genomföra utmaningar och inspirera 
andra, framför allt genom sociala medier. En annan inspirationskälla i det förebyggande 
arbetet har varit en deltagare i ett ungdomsprojekt om hållbar konsumtion, som delat tips 
på kommunens Instagramkonto Ung i Kungsbacka. 

För att göra det enklare att göra rätt för kommunens anställda har vi fortsatt arbetet med 
vår interna e-handel så att de hållbara valen blir mer lättillgängliga. I avfallsplanen har vi 
ett mål om att minska de kommunala verksamheternas förbrukning av engångsprodukter 
med 50 procent fram till 2030, men än så länge är det svårt att se några större förändringar. 
Inom de kategorier där vi kan se förändringar är det omöjligt att avgöra vad som beror på 
långvariga beteendeförändringar och vad som beror på pandemin.

Antal (st) 2019 Antal (st) 2021

Skoskydd 1 011 000 1 421 000

Muggar/glas/bägare 304 000 252 000

Plastpåsar/säckar 1 142 000 1 361 000

Bestick 68 000 22 000

Haklappar 168 000 151 000

Servetter 2 279 000 1 561 000

Pappershanddukar 29 573 000 28 854 000

Förkläden 257 000 261 000

Ett samarbete mellan daglig verksamhet och Teknikens hus resulterade i återanvänd-
bara skoskydd av textil. Under 2021 minskade inköpen av engångsskoskydd av plast till 
Teknikens hus från 5 000 till 0. Samarbetet vann Lätt att sprida-priset. Om motsvarande 
förändring skulle genomföras i hela kommunen skulle det motsvara 12 ton CO2 (2,1 kg 
CO2/ kg plast). 

På återvinningscentralen i Åsa/Frillesås startade ett pilotprojekt i november 2021, för att 
återvinna frigoliten i stället för att bränna den. I Kungsbacka stad har korgar satts ut vid 
papperskorgar för att separera pantflaskor från restavfall. Det resulterade i 500 kg mindre 
restavfall.

Vi driver också ett projekt för att minska matsvinnet i kommunens verksamheter. Bland 
annat har smarta tips visats på en digital informationstavla och på affischer. Barn och elever 
är med och väger svinnet på förskolor och skolor, vilket skapar ett större engagemang och 
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förståelse. Vi har infört nya rutiner kring beställning och avbokning av mat, och mats-
vinnet mäts dagligen på alla skolor och förskolor. Det totala matsvinnet har minskat med 
6 050 kg om man jämför perioden januari till november 2020 med motsvarande period 
2021. Vid projektets uppstart var det totala matsvinnet cirka 60 gram per portion och nu är 
siffran cirka 53 gram per portion.

Under året har kommunens personal utvecklat sina former för möten på distans. Detta har 
bidragit till färre resor än tidigare.

Kemikaliearbetet i kommunen
I februari beslutade fullmäktige om en revidering av kommunens kemikalieplan. Planen 
definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i våra verksamheter och innehåller 
riktlinjer för hur våra verksamheter ska arbeta med att byta ut farliga kemikalier. Sedan 
tidigare är barns miljöer och kemiska produkter prioriterade områden. I den nya planen 
tillkommer två nya områden; gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder (för att skydda 
barnen ännu bättre) och produkter av plast (för att på ett ännu tydligare sätt kunna hantera 
plastens miljöpåverkan). En ny utgångspunkt är det cirkulära perspektivet, eftersom mate-
rial fria från farliga ämnen är en förutsättning för en cirkulär ekonomi.

I vår första kemikalieplan från 2017 fanns en åtgärd att byta ut gamla plastgolv med 
problematiska kemikalier i våra kommunägda förskolor under en femårsperiod. Totalt 
handlade det om ett femtiotal förskolor. Under 2021 byttes de sista golven enligt planen, 
vilket innebär att barnen utsätts för färre hormon- och reproduktionsstörande kemikalier i 
förskolemiljön idag jämfört med för fem år sedan.

Utfasning av kemiska produkter som innehåller farliga ämnen har fortsatt. Det totala anta-
let produkter som används i våra verksamheter är ungefär 1 000 färre än för två år sedan. 
Kemikalieplanen pekar på de så kallade utfasningsämnena som ska bytas ut om möjligt. 
Under 2021 kan vi se att antalet produkter med utfasningsämnen har minskat med nästan 
en tredjedel. Produkter som är farliga för gravida respektive de med så kallade CMR-äm-
nen (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska) har minskat med över 50 
procent under året. Detta betyder minskad exponering och minskade risker för kommu-
nens anställda och invånare. Kungsbacka har uppmärksammats för vårt effektiva arbete 
med inventering och utfasning, och har deltagit som talare på webinarier och nätverksträf-
far för att sprida kunskap till andra kommuner.
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En av åtgärderna i den reviderade kemikalieplanen är att ta tillvara de goda erfarenheterna från arbetet med 
Giftfri förskola, och arbete pågår med plan och stödmaterial för Kemikaliesmart förskola och skola som 
snart är klart för utrullning.

Analys
Hållbar konsumtion är det mål i agenda 2030 som tillsammans med målet om att bekämpa klimatföränd-
ringarna är svårast för oss att nå. Vi lever och verkar i ett samhälle som tar stora resurser i anspråk, och att 
ändra vanor och beteenden mot mer resurseffektiva, cirkulära och energisnåla kan verka överväldigande. 
Samtidigt förbrukar vi resurser i en takt som skulle kräva mer än fyra jordklot om alla levde som vi, så att 
fortsätta på inslagen bana är inte ett alternativ.

Kommunens arbete mot en mer hållbar konsumtion har tagit stora kliv de senaste åren, samtidigt som vi 
måste vara ödmjuka för att ännu större förändringar måste ske, framför allt på bred front hos våra invånare 
och anställda. Avtalen för cirkulära tjänster som har tecknats för att göra kommunens interna konsumtion 
mer hållbar utnyttjas inte i den utsträckning vi hade hoppats på, trots massiva informationsinsatser. Man 
ska inte förringa betydelsen av eldsjälar och goda exempel, föregångare är ofta viktigare än information 
för att få till beteendeförändringar, men för att få riktig fart på kommunens cirkulära omställning krävs 
troligtvis tydligare riktlinjer för när cirkulära tjänster ska nyttjas i stället för att köpa nytt. 

Vår nya avfallsplan är ett viktigt verktyg för att förebygga avfallsmängder och styra mot en mer hållbar 
konsumtion. Många åtgärder är initierade för att styra mot planens mål, men det är svårt att se några effek-
ter redan nu. Det är också svårt att avgöra vilka förändringar i konsumtionsmönster som beror på pande-
min, och vilka förändringar som är här för att stanna.   
   
Kommunen är en stor konsument som handlar varor och tjänster för cirka tre miljarder per år och därmed 
har stor möjlighet att påverka marknaden. Vi behöver fortsätta att ställa så höga krav som marknaden kan 
möta upp vid inköp av varor och tjänster så att dessa minimerar klimatutsläpp och resursanvändning samt 
gynnar giftfria kretslopp och biologisk mångfald. Vi har fortsatt vårt arbete för att öka andelen upphand-
lade miljömärkta produkter, men på grund av en övergång till andra system för inköpsstatistik kan vi inte i 
dagsläget få ut rättvisande siffror för år 2021.

Våra konsumtionsbaserade utsläpp är en stor utmaning, och för att kunna påverka dem är det viktigt att vi 
skaffar ett lämpligt sätt att kvantifiera och följa upp dem. Jämför vi med arbetet med matens klimatpåver-
kan har vi lyckats sänka denna med en tredjedel sedan vi började kvantifiera, sätta upp mål och följa upp 
den. Verktygen som kvantifierar konsumtionsutsläppen för andra kategorier än livsmedel är fortfarande 
ganska grova, men kan ge en viktig indikation om vart vi är på väg.
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Globalt mål: Bekämpa klimatförändringen  

Aktuella delmål
13.1 Stärk motståndskraften och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 2,92 2,88 2,75 2,71  

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, ton CO2e/inv 0,35 0,35 0,34 0,35  

Utsläpp till luft av växthusgaser, egen uppvärmning, ton 
CO2e/inv

0,16 0,14 0,13 0,14  

Utsläpp till luft av växthusgaser, arbetsmaskiner, ton 
CO2e/inv

0,18 0,19 0,17 0,19  

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton CO2e/inv 0,06 0,03 0,03 0,03  

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton CO2e/inv 1,96 1,96 1,89 1,82  

Utsläpp till luft av växthusgaser, el och fjärrvärme, ton 
CO2e/inv

0,01 0,01 0,01 0,01  

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 235 282 235 967 228 839 228 907  

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-2020) 41,4 50,4 59,6 63,0 67,9

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska områ-
det, (%) (-2020)

17,2 16,5 16,4 15,9 17,6

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 770,7 764,1 750,4 726,4 682,4

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/personbil 1 293,7 1 279,7 1 266,9 1 217,9 1 168,5

Förflyttning 

Digitala hjälpmedel har gjort anställda i kommunen mindre beroende av dagliga resor till 
arbetsplatser och andra platser där möten sker, vilket bland annat minskar klimatpåverkan. 
Samtidigt väljer många bilen när man väl reser framför kollektivtrafik.

Många föreningar nu har börjat dela på lokalerna t ex i nya sporthallen men även genom 
att kommunen flyttat ungdomsverksamheten från Elektronen till Fyren.

Kommunen har skapat nya avtal för cirkulära flöden, bland annat inom cyklar, skrädderi-
tjänster och arbetskläder, vilket ligger helt i linje med kommunens hållbarhetsarbete.

Arbetet med miljöanpassade menyer och recept som bidrar till sänkt CO-påverkan fortsät-
ter. Under 2021 nådde vi målvärdet för koldioxidutsläpp som var 2,0 kg CO2-ekvivalenter 
per kg livsmedel med råge, och hamnade till slut på 1,79 kg CO2-ekv per kg livsmedel. 
Detta är en minskning med en tredjedel per kg inköpt livsmedel sedan mätningarna 
startade år 2016, då samma nyckeltal låg på 2,7. Jämför vi den totala klimatpåverkan från 
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maten låg den på sammanlagt 4870 ton år 2016, och 3400 ton år 2021. Detta innebär en 
årlig minskning med ca 1500 ton koldioxidekvivalenter.  

Lokalvård har utökat elbilpoolen och sänkt antal kilometer som de kör med fossilt bränsle 
från 265 km till 11,6 km.

Samdistribution – kommunens samordnade varudistribution - har i snitt minskat enskilda 
varuleveranser till en fjärdedel, från ca 60 000 utan till cirka 14 000 med samordning. 
Transporterna görs idag med biogas och minskningen av CO2-utsläpp motsvarar ca 100 
ton/år jämfört med ett godsflöde utan samlastning men med fossila drivmedel. Antalet 
leveranser till köken är idag ca 170 / vecka jämfört med utan samlastning, 430 / vecka. 
Beräknad tidsbesparing motsvarar ca 1,5 miljoner kr.

Kommunen har installerat totalt 17 000 kvm solceller fördelat på 40 anläggningar. En 
ökning med 1000 kvm sedan 2020. Detta motsvarar en total effekt på 2 832 kW och ca 8 
procent av den totala elanvändningen. 

Kommunen har totalt 737 fordon, en minskning med 16 bilar sedan 2020. Av dessa fordon 
är 33 procent rena elbilar, 21 procent biogas och 39 procent dieselbilar, som till största del 
körs på HVO (biodiesel). Under 2021 kördes 610 000 mil med dessa fordon. Utsläppen 
från samtliga kommunala fordon var 2021 var ca 965 ton CO2. Av alla resor gjordes 87,7 
procent 2021 med förnyelsebara drivmedel jämfört med 82,5 procent 2020. Enligt Dagens 
Samhälle finns i kommunen 3,39 laddbara bilar per 100 invånare, vilket gör att vi hamnar 
på 10:e plats i Sverige där Solna har flest, 13,33.

Kommunen har minskat sina tjänsteresor med bil 2021 jämfört med tidigare år. Minsk-
ningen under 2021 beror till stor del på ökat distansarbete på grund av covid-19 men san-
nolikt också på de nya klimatkompenserade resereglerna som infördes 2020. Kommunens 
medarbetare har under 2021 blivit mycket duktigare på att tanka HVO stället för diesel. 
Utsläppen av CO2 har minskat med ca 200 ton jämfört med 2020.

Antalet flygresor har minskat rejält från 138 under 2020 till 15 under 2021. För samtliga 
fossila resor 2021 bokförs en klimatavgift som under 2022 kan användas för klimatinsatser 
i kommunen (se tabell). 

Klimatväxling tjänsteresor Klimatväxlingsavgift Mil fossilt Mil fossilfritt Komp (kr)

Tjänsteresa med fossila bränslen som görs med 
kommunens lätta fordon (under 3,5 ton).

5 sek per mil 74 650 10 470 373 249

Alla tjänsteresor som görs med privata bilar. 5 sek per mil 18 984  94 918

Flygresor under 500 km med fossila bränslen. 500 sek per enkel resa 3  1 500

Flygresor över 500 km med fossila bränslen. 250 sek per enkel resa 12  3 000

Totalt 472 667
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I det förebyggande arbetet - att avfall inte ens uppstår - deltar Kungsbacka i Minimerings-
mästarna, en tävling för familjer som vill minska sitt klimatavtryck och som sprider sitt 
arbete i sociala medier. Samtidigt visar en kundundersökning genomförd under hösten 
2021 att Kungsbackas invånare i låg grad är villiga att ändra sin livsstil för att minska 
avfallsmängderna. På den positiva sidan återfinns ett högt förtroende för att Kungsbacka 
kommun tar hand om avfallet på ett ansvarsfullt sätt.

Vintercyklistkampanjen samlade cirka 25 deltagare, varav erfarenheter från tidigare år 
visar att ungefär hälften fortsätter att cykla året om och en fjärdedel får vänner att cykla. 
När vintern är över prioriteras cykelvägarna vid upptagning av flis efter vinterns halkbe-
kämpning. På egna ben är en kampanj riktad till mellanstadieelever. Under fem veckor 
tävlar mellanstadieelever i På egna ben genom att samla poäng för varje bilresa (med 
barn+förälder) som ersätts till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. I år deltog knappt 
600 elever från 26 klasser. Det finns ett fortsatt stort intresse för cykelgaragen vid Kungs-
backa station medan det vid Hede finns lediga platser. 

Kommunen har påbörjat ett arbete med att fasa ut köldmedier. Många äldre köldmedier 
har mycket stark klimatpåverkan samtidigt som det idag finns helt klimatneutral teknik. 
Kommunen har under 2021 bytt ut köldmedier i 7 stora aggregat till medier som ger ett 
lägre Global warming potentialvärde. Målsättningen är att fasa ut dessa äldre köldmedier 
under 10 år för att 2030 endast ha klimatneutrala köldmedier i dessa större aggregat. 

Tabell. Antal aggregat med mer än 5 ton CO2-ekvivalenter och total mängd CO2-ekviva-
lenter (ton). Målåret är 2030.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal 196 189 0

Mängd 3 300 0
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Analys
En utvärdering av klimatarbetet i kommunen visar att CO2-utsläppen från transporter och 
uppvärmning med nuvarande utveckling sannolikt upphört 2045 (se figur). Kommunen 
planerar för fler elbilar och för en utbyggd laddinfrastruktur, men för närvarande är det 
lång leveranstid på bilar och även på laddstationer.

Områden där vi däremot behöver utveckla är produktion av förnybar energi, framför allt 
ser vi en stor möjlighet att utveckla solcellsenergin. Solceller behöver installeras på fler tak 
men också på väggar och fristående anläggningar. 

De stora insatsområdena är kommunens konsumtion av varor och tjänster som behöver för-
ändras i en klimatneutral riktning. Vi behöver bli bättre på att återanvända och återvinna, 
vilket också minskar våra utgifter. För att öka möjligheten för våra invånare att agera 
cirkulärt kan kommunen genom sin avfallshantering underlätta för invånarna att göra rätt. 
Vi behöver också bygga våra lokaler klimatneutralt sett över ett livscykelperspektiv. En stor 
utmaning kommunen står inför är också att anpassa samhället utifrån översvämningar, 
skyfall och torka/värme. 

Vi behöver fortsätta jobba regionalt och nationellt för att säkerställa god kollektivtrafik.
Trots den stora utmaningen inom klimatområdet så är det glädjande att konstatera att vi 
gör många bra saker och att vi inom hållbarhetsområdet de senaste åren fått en ökad kun-
skap och förståelse för behovet av åtgärder. Ett glädjande exempel är hur kommunen mins-
kat CO2-avtrycket från våra matportioner. Sedan 2016 har matens klimatavtryck minskat 
med en tredjedel räknat per kilo inköpt livsmedel, vilket inneburit en total minskning 
motsvarande 1 500 ton CO2 per år vilket kan jämföras med utsläppen från kommunens 
fordonspark 2021 som var 950 ton CO2.
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Globalt mål: Hav och marina resurser  

Aktuella delmål 
14.1 Minska föroreningarna av haven
14.2 Skydda och återställ ekosystem
14.5 Bevara kust- och havsområden

KOLADA-nyckeltal: 
Saknas för kommuner.
Antalet/andelen kust vattenförekomster som uppnår god ekologisk status: 11 måttligt (69 
procent), 5 god (31 procent) (från VISS).

Förflyttning 
2021 byggdes åtta pumpstationer om, och fem pumpstationer byggdes nya i kommunen. 
Det är en viktig åtgärd för att minska energiförbrukningen. Effektiva och driftssäkra 
pumpstationer minskar också risken för att avloppsledningsnätet påverkas vid kraftig 
nederbörd, med överfyllda pumpstationer och bräddningar som följd. 
Under sommaren genomfördes ett ”fimp-projekt” där markeringar vid dagvattenbrun-
nar med texten ”här börjar havet” syftade till att få färre fimpar ut i hav och vattendrag. 
Initiativet, som är en del av en nationell satsning, fick mycket uppmärksamhet men upp-
följningen har inte visat någon större skillnad på mängden fimpar i dagvattnet. Däremot 
gav askfatet vid taxifickan vid Kungsbacka station effekt på att minska mängden fimpar i 
dagvattnet. Andra faktorer som påverkar vattendragens status är mikroplaster. Granulat-
fällor har installerats på konstgräsplaner för att förhindra spridning ut i naturen. Granulat-
fällorna minskar mikroplasten till åar, diken och senare i havet.

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun. (källa VISS)

Måttlig status 69%

God status 31%
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Största källan för det övergödande ämnet fosfor till Kungsbackafjorden är jordbruksmark. 
Vid miljötillsyn av lantbruk ställs krav på skyddsåtgärder, t ex vid risk för läckage från 
hagar, tätt lagringsutrymme och skyddszoner vid gödsling. Dialog förs med markägaren 
om hur verksamheten påverkar närliggande vattenförekomst samt info om vattenförekom-
stens ekologiska status.

Källförteckning för fosfor i inre Kungsbackafjorden

Källfördelning för fosfor i Inre Kungsbackafjorden. (källa SMHI Vattenwebb)

Jordbruk 
61%

Skog & Hygge  
17%

Myr 1%

Avloppsreningsverk 
8%

Enskilda avlopp 
7%

Urbant inkl  
dagvatten 5%

Industri 0%

Övrigt 1%

Analys  
Kungsbackafjorden är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Fjorden får ta emot 
vatten från både Kungsbackaån och Rolfsån men också från kommunens största reningsverk, 
Hammargård. Fjorden bedöms ha måttlig ekologisk status och vi behöver därför arbeta mycket 
aktivt för att förbättra vattenkvaliteten. 

För att minska kommunens påverkan på de marina miljöerna behöver insatser sättas in på land. 
Mycket av de näringsämnen och andra ämnen som riskerar att skada haven kommer ut i haven 
genom avrinning från de areella näringarna, industrier, dagvatten och gamla miljösynder så 
som deponier. 

Kommunen genomför löpande åtgärder som ska stärka förutsättningarna för kusten så som 
miljötillsyn och omhändertagande av avlopps- och dagvatten. Förhoppningen är att dessa 
insatser över tid ska ge havet en möjlighet att återhämta sig. Utmaningen är dock relativt stor 
framförallt sett utifrån kommunens starka befolkningsutveckling där allt större mängder 
avloppsvatten ska tas om hand och fler ytor hårdgörs.
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Globalt mål: Ekosystem och biologisk mångfald  

Aktuella delmål: 
15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land  
        och i sötvatten
15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem
15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skyddad natur totalt, andel (%) 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4

Skyddad natur land, andel (%) 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8

Skyddad natur hav, andel (%) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Skyddad natur inlandsvatten, andel (%) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

  
Förflyttning 
Maten har en stor påverkan på miljön och kommunen har varit drivande i att ta fram inne-
hållet i de gemensamma principerna för inköp av livsmedel i Halland, vilket har resulterat i 
styrdokumentet Gemensamma inköpsprinciper för livsmedel. Det förväntade resultatet av 
detta dokument är att det ska underlätta vid livsmedelsupphandlingar. Alla ställer samma 
krav på respektive livsmedel och att våra leverantörer vet vad de kan förvänta sig av Hal-
landskommunerna och Regionen.

I arbetet med att gynna den biologiska mångfalden har kommunen skapat rutiner och 
checklistor. En digital utbildning är under framtagande och beräknas vara klar våren 2022. 
Många yrken inom kommunens verksamheter kan gynna den biologiska mångfalden och 
syftet är att höja kunskapsnivån om vad respektive yrkesroll kan göra, samt hur man på 
bästa sätt genomför gynnande åtgärder för biologisk mångfald.

Behovet av att bekämpa invasiva växtarter har varit uppmärksammat under året. Dels har 
vi själva fått lägga stort fokus och noggrannhet i de entreprenader som utförs på platser 
där exempelvis Parkslide förekommer. Dels har behovet varit stort av information till våra 
invånare kring hur växterna ska hanteras och lämnas till förbränning på våra återvinnings-
centraler.

Analys  
Utarmningen av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringarna de allvarli-
gaste hoten mot vår planet. Likt klimatförändringarna sker utarmningen av våra ekosystem 
smygande. Idag finns det ca 4 000 arter i Sverige som är hotade – som alltså riskerar att utro-
tas. Följderna blir bland annat att vårt nyttjande av ekosystemens resurser (ekosystemtjänster) 
försvagas som vid förlusten av hållbara fiskbestånd. 
Kommunen har lokalt ett stort ansvar för den biologiska mångfalden och ett av de främsta 
redskapen i detta sammanhang är den fysiska planeringen. Vi behöver fortsätta bevara, 
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restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl som i vatten. 
Vi behöver även fortsätta vårt arbete med att hantera och informera om riskerna med invasiva 
arter som riskerar att påverka den biologisk mångfalden negativt. Kommunen kan som mar-
kägare även styra sin skogsbruksplan mot ökad naturhänsyn.  

FAKTA – Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är variation av gener, arter och livsmiljöer. Biologisk mångfald kallas ibland 
biodiversitet och med det menas variationen bland levande organismer i alla miljöer och de eko-
logiska relationer och processer som organismerna ingår i. Biologisk mångfald kan relateras till 
tre nivåer: Mångfalden av arter, genetiska variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

Variationen viktigast
Biologisk mångfald innefattar allt i naturen (skogar och hav, vargar och skalbaggar, genetiskt 
unika bestånd av ek o.s.v.). Den viktigaste innebörden är dock att begreppet biologisk mångfald 
betonar betydelsen av variationsrikedom, att vi har landskap med många olika naturtyper, olika 
arter, och en stor genetisk variation inom arterna. Det finns därför inte ett sätt att mäta biologisk 
mångfald, utan biologisk mångfald måste mätas på många olika sätt.

Biologisk mångfald är alltså inte en bestämd mångfald, utan det är många olika typer av mång-
fald, och variationen vi se omkring oss. 

Ekologiska processer
Ett viktigt perspektiv i bevarande av biologisk mångfald är att vi måste bevara alla olika eko-
logiska processer som vi är beroende av för att få mat, rent vatten och ren luft och allt annat vi 
behöver för att överleva: till exempel fotosyntesen i de gröna växterna, nedbrytningen i jorden, 
pollineringen av våra grödor, och vattenregleringen i skogslandskapet men då kan vi inte utarma 
naturresurserna vilket sker idag.

Varför utarmas mångfalden?
De främsta orsakerna till att vi upplever en förlust av biologisk mångfald är förändrad mark- och 
havsanvändning, överexploatering, klimatförändring och invasiva främmande arter. Förlusten av 
biologisk mångfald sker både i Sverige och globalt och det kommande årtiondet blir avgörande 
för att kunna vända den negativa trenden.
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Globalt mål: Fredliga och inkluderande samhällen  

Aktuella delmål: 
16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden
16.5 Bekämpa korruption och mutor
16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Totalt 16  25  25 25

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Män 5  10  9 9

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Kvinnor 26  41  41 41

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt 477 392 461 418 532

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, 
andel (%) Totalt

82 82 89 89 89

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, 
andel (%) Män

  87 87 87

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, 
andel (%) Kvinnor

  91 91 91

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag 
Totalt

   3,0 7,8

 

Förflyttning 
I gymnasieskolan har flera program arbetat med föreläsningar, samtal och diskussioner på 
temat jämställdhet och genusperspektiv. Ca 75 procent av eleverna svarar att man arbetar 
med mänskliga rättigheter i skolan. 

En kommunikationssatsning för att öka förståelse för samhällsutmaningar och möjligheter 
i Kungsbacka har genomförts, bland annat genom filmsamarbete med ungdomar och olika 
politiska möten på distans.

I SCB:s medborgarundersökning svarar 86 procent i Kungsbacka att de känner sig ganska 
eller mycket trygga nattetid utomhus i området, i jämfört med rikssnittet på 72 procent. 98 
procent känner sig ganska eller mycket trygga dagtid jämfört med rikssnittet 94 procent. 
Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför årligen Nationella trygghetsundersökningen 
(NTU). Undersökningen från 2021 visar att 45 procent av befolkningen (16–84 år) som 
känner en oro över brottsligheten i samhället, vilket innebär en liten minskning från 2020, 
då andelen var 47 procent. Bedrägerier på internet, bostadsinbrott och stöld är de vanli-
gaste typerna av brott som de flesta känner en oro att utsättas för. 

Enligt kommunens egen trygghetsundersökning från 2021 (978 svar) uppger 18 procent 
att de alltid känner sig trygga i Kungsbacka kommun och 68 procent uppger att de oftast 
känner sig trygga. Andelen personer som alltid känner sig trygga har alltså minskat med 
6 procent från år 2020. 58 procent av respondenterna uppger att de känner en oro för att 
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utsättas för brott i Kungsbacka kommun. Likt tidigare år är våldsbrott, stöld av ägodelar 
samt inbrott i hemmet något respondenterna oroar sig över. Oro för att utsättas för brott 
har därmed ökad med 12 procent från föregående år. År 2020 uppgav 46 procent att de 
känner en oro för att bli utsatta för brott och år 2019 låg siffran på 30 procent. 

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är mycket aktivt och bedrivs i tätt 
samarbete med bland annat polisen, kollektivtrafiken, föreningslivet och våra invånare. 
Exempel på uppmärksammade insatser är nattvandringen, grannsamverkan och områdes-
utvecklare. 

Analys
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och, precis som övriga Sverige, 
stor tillit till demokratin, dess processer och myndigheter. Detta kräver att vi aktivt sam-
verkar med olika aktörer för att minska otryggheten och brottsligheten på flera olika plan. 
Som offentlig aktör måste vi arbeta kontinuerligt och idogt för att säkerställa våra invån-
ares trygghet i, och tillit till det demokratiska samhället.
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Globalt mål: Genomförande och globalt partnerskap  

Aktuella delmål: 
17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap
17.18 Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data
17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg

KOLADA-nyckeltal: 
Saknas 

 
Förflyttning 
Till december 2021 har kommunen hanterat 234 beställningar av nybyggnadskartor jäm-
fört med budgeterat antal på helår är 150. Under året genomfördes flygfotografering och 
laserskanning av kommunen vilket utgör grunden för en bra primärkarta, som i sin tur är 
av stor nytta för invånare och näringsliv. I tillsynsarbetet har kommunen bjudit in till Krö-
garträffar - ett förebyggande arbete där kunderna kan diskutera specifika frågeställningar 
men också föra dialog kring lagar och regler. Man har även samordnat tillsynsbesök med 
polisen.

Kommunen har haft ett tätt samarbete med Smittskydd Halland när det gäller att bistå i 
deras smittspårningsarbete för att bryta smittkedjor inom skolverksamheten.
Trots att vissa utbildningsprogram bedriver ett systematiskt och medvetet arbete för att 
få fler elever engagerade och aktiva i programledningsråd, klassråd, skolkonferenser och 
andra forum för elevinflytande, är det samtidigt fler enheter som beskriver sjunkande 
resultat i elevenkäterna kopplat till Elevinflytande.

Inom ramen för fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP Staden) har kom-
munen hållit workshops med bred dialog där vi försöker koppla ihop olika aktörer som 
föreningsliv, näringsliv och kulturlivet.

I projektet Bostället i Frillesås har kommunen 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 förebil-
der inom hållbarhet, som bor verkar eller vistas i Kungsbacka kommun. Sammantaget har 
kommunikationen nått en räckvidd på minst 20 000 personer.

Kommunen har underlättat för föreningslivet genom att färdigställa ett förenklat bidrags-
system till föreningarna och ett enklare avgiftssystem vid bokning av lokaler.
Kommunen har haft uppsökande arbete i Idrottsparken som blivit en ny och attraktiv 
mötesplats för unga i Kungsbacka centrum. Vår seniorverksamhet har haft i gång 18 
mötesplatser under året.

Våra biliotek har fortsatt att ha meröppet och numera har även Onsalaborna ett meröppet 
bibliotek.
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Samverkan med näringslivet resulterade under året i en gemensam kampanj med parke-
ringar för ”take away”.

Kommunens äldreomsorg ingår som en aktör i Vård- och omsorgscollage i Kungsbacka. 
Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbild-
ningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Kommunen möter fastighetsägare och näringsidkare och genom denna samverkan åstad-
koms ett bättre företagsklimat samtidigt som det ger en bättre stadsutveckling.
Under våren 2021 har ännu ett idéburet offentligt partnerskap arbetats fram tillsammans 
med Göteborgs Stadsmission. Syftet är att kunna erbjuda ytterligare arbetsträningsplatser 
och ett bredare utbud.

I år är det tredje året Kungsbacka deltar 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 har under året haft ett flertal studenter som gjort sina examensarbeten i 
Kungsbacka. Något kommunen gör som partner till Miljöbron som hjälper till att för-
medla kontakter mellan arbetsplatser och studenter.

Lärande bygg som bland annat integrerar nyanlända på arbetsmarknaden har under 2021 
genomfört omgång 4. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna erbjuda både bygg 
och måleri med språkstöd.
 
Analys
Kommunens hållbarhetsbokslut är ett viktigt verktyg för att kunna mäta och följa utveck-
lingen av agenda 2030-arbetet i kommunen. Fortfarande återstår en hel del arbete med att 
samla och tillgängliggöra data som visar på utvecklingen och som kan utgöra underlag för 
prioriteringar av hållbarhetsåtgärder framför allt inom konsumtionsområdet. Under 2021 
är utvecklingen av kommunens primärkarta ett bra exempel på att tillgängliggöra data. En 
bättre och uppdaterad karta möjliggör bland annat snabb och effektiv service av nybygg-
nadskartor vi bygglovsansökningar. I en revisionsrapport som kommunen låtit göra över 
kommunens Agenda 2030-arbete anges att kommunens nämnder och styrelse behöver bli 
bättre på att ta vara på hållbarhetsbokslutets utmaningar i sin planering och budgetarbete.

Kommunen har under 2021 fortsatt utveckla partnerskap med både allmänhet, närings-
liv och föreningsliv. Det är ett viktigt led i det medskapande som vi behöver för att klara 
kommande utmaningar. 

Utmaningen att leverera den framtida välfärden är dock mycket stor och kommunen 
behöver utveckla detta samarbete och partnerskap avsevärt under kommande år. I Kungs-
backa och Västsverige finns en stor potential hos företag, ideell sektor, inom akademin och 
hos våra invånare – det behöver vara högt prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller 
facilitera möjligheter för denna potential att bidra till ett hållbart samhälle. 
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Miljömålen i Halland 

Länsstyrelsen i Hallands län följer årligen upp arbetet med de svenska miljömålen på en regional nivå, en 
skillnad från tidigare är att uppföljningen nu för första gången görs med målåret 2030. Målbedömningarna 
är dock oförändrade jämfört med förra året. Hallands största utmaningar i miljömålsarbetet är gemen-
samma med de nationella utmaningarna kring biologisk mångfald och klimatpåverkan. Trots den fram-
flyttade målhorisonten syns inga förbättringar i måluppfyllelse varför man kan dra slutsatsen att vare sig 
befintliga eller beslutade styrmedel är tillräckligt effektiva. 

En sammanställning av den regionala och den nationella måluppföljningen. Det är endast ett av miljö-
målen som uppnås, Skyddande ozonskikt. 

Miljömål Regional mål
bedömning 

Miljötillstånd 
(regionalt)

Nationell mål
bedömning

Miljötillstånd 
(nationellt)

Begränsad  
klimatpåverkan

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

Frisk luft Nej Neutral utveck-
ling

Nej Positiv utveckling

Bara naturlig försurning Nej Neutral utveck-
ling

Nej Positiv utveckling

Giftfri miljö Nej Neutral utveck-
ling

Nej Neutral utveckling

Skyddande ozonskikt Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Ja Neutral utveckling

Säker strålmiljö Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nära Neutral utveckling

Ingen  
övergödning

Nej Positiv  
utveckling

Nej Neutral utveckling

Levande sjöar och vattendrag Nej Neutral utveck-
ling

Nej Neutral utveckling

Grundvatten av god kvalitet Nej Neutral utveck-
ling

Nej Neutral utveckling

Hav i balans och levande kust och  
skärgård

Nej Negativ utveck-
ling

Nej Neutral utveckling

Myllrande 
våtmark

Nej Negativ utveck-
ling

Nej Negativ utveckling

Levande skogar Nej Negativ utveck-
ling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt  
odlingslandskap

Nej Neutral utveck-
ling

Nej Negativ utveckling

Storslagen fjällmiljö Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

God bebyggd miljö Nej Neutral utveck-
ling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt växt- och djurliv Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling
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Inget av de regionala målen har bedömts vara uppnått i Halland år 2021. Trots att åtgärder 
sker på många håll krävs det i många fall en mer omfattande samhällsomställning för att 
vända trenderna. På nationell nivå så är det endast ett av miljömålen som uppnås, Skyd-
dande ozonskikt.

För flera av miljömålen är en gemensam nämnare att trycket från växande halländska 
tätorter ger en negativ påverkan. För odlingslandskapet är den fortsatta exploateringen av 
åkermark ett problem, även för målet Ett rikt växt- och djurliv ser vi fortsatt försämringar 
till följd av trycket från samhället. Förlust av livsmiljöer och försämring av livsmiljöers 
kvalitet sker kontinuerligt, små steg i taget. 

Många aktörer gör insatser i naturvårdsarbetet, vilket är en viktig motkraft men inte till-
räckligt för att vända på trenden.
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

+ Minskat långvarigt  
försörjningsstöd 

 + Gemensamma riktlinjer i 
Halland 
+ Tuff kravställning och upp-
följning vid inköp

Hållbar lokal livsmedels-
produktion
Felnäring och miljöbelastning
Kostnaden

- Värna jordbruksmark
- Ekologiska livsmedel då 
dessa också gynnar inhemsk 
produktion

Uppsökande verksamhet
 + Brukardelaktighet
 + Larm och utbildning
 + Utegym, fritidssysslor,
 + Drogförebyggande

- Psykisk ohälsa, unga kvin-
nor (under 2021 kopplat till 
skola)
- Läkemedelskonsumtion – 
antibiotika & psykofarmaka
- Effekter av pandemin?

- Uthållighet i förändringen 
till ett hälsofrämjande  
perspektiv i samhället
- Motverka en ökning av  
narkotikamissbruk

+ Bra studieresultat
+ Elever får praktik i bygg-
branschen
+ Digital värd för äldre 
+ Ines mål - demokrati 

- Resultaten inte utifrån för-
utsättningarna

- Allas tillgång till objektiv 
information
- Fokusera på utvecklingsar-
bete i skolan

+ Utbildningar
+ Skyddat boende
+ Handlingsplan mot våld i 
nära relation 

- Studieresultat skiljer 
mellan könen
- Bemötande och beteende

- Fokus som arbetsgivare på 
jämställdhet
- Mer dialog – utmana kul-
turer
- Jämställdhetsperspektiv i 
alla frågor

+ Bra dricksvattenkvalitet
+ Bra avloppsrening
+ Avtal med grannkommuner

-Status i sjöar och vatten-
drag 
-Dricksvattenkapacitet vid 
torka
-In- och utläckage i ledningar
-Dagvattensystem

- Minskade utsläpp av 
näringsämnen
- Återställa vattendrag
- Minska in- och utläckage
- Lokalt omhändertagande av 
dagvatten

+ Energianvändningen mins-
kar
+ Utbyggnad av solceller
+ Kontroll av vattenpumpar

- Elförbrukning i vattenpum-
par
- Egen elproduktion
- Elförbrukningen
- Energieffektiviteten

- Fler solceller
- Energineutrala bostäder
- Cirkulära lösningar
- Stimulera minskad energi-
användning

+ Färre jobbsökande
+ Samarbete utbildning 
mellan besöksnäring, äldre-
omsorg 
+ Ferieplatser
+ Lärande bygg
+ Utbildning
+ Arbetsrättsliga krav vid 
upphandling

- Resurseffektivitet i kon-
sumtion och förutsättningar 
för hållbara transporter
- Att vi får det vi ställer krav 
på

- Matcha utbildningar efter 
efterfrågan.
- Fortsätta utveckla samar-
bete gymnasie och bristyr-
ken  
- Kommunen kan vara mer 
drivande för att stötta resur-
seffektiviteten i konsumtion 
och produktion.
- Uppföljning

Sammanfattande analys – vad gör vi bra, vad är utmaningen  
och vad krävs för att nå målen?

Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå ger det om Kungsbacka prioriterar målet.
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

+ Ny översiktsplan
+ Dialog med stat och region 
för hållbara transporter
+ Stöttat företag under pan-
demin
+ Lätt och rätt i Kungsbacka

- Företagsklimat
- Tillgång till bredband

- Säkerställa yteffektiva 
färdsätt – attraktiva resor
- Skapa effektiva, trans-
paranta och förutsägbara 
processer inom myndighets-
utövningen
- Stimulera näringslivet till 
medskapande

 + Stöttat till ökad självstän-
dighet
 +  Ökad brukardelaktighet
 +  föräldra- och fritidslotsar
 + Samarbete med sociala 
företag
 + Digital kompetens

- Stora inkomstskillnader 
kommuninvånare
- Barnperspektivet
- Bostadsintegration för 
nyanlända
- Utanförskap i arbetslivet

- Bygga olika typer av bostä-
der ffa med olika boende-
kostnader
- Öka inkluderingen av 
underrepresenterade grupper 
i arbetslivet

  + Ny översiktsplan (ÖP)
 + Utegym Kungsbacka-sko-
gen
 + Kungsbacka sporthall 
invigd
 + Stadsomvandling och för-
tätning – 350 bostäder
 + Nytt omsorgsboende Särö

- Nationella och regionala 
infrastrukturen 
- När vi bygger tätare ändå 
skapa en stad för människor

- Skapa ”hela resan” för våra 
invånare 
- Ökad användning i staden 
av yteffektiva färdsätt

+ Hållbara strategiska inköp
+ Återanvänder byggmaterial, 
kläder och möbler
+ Utfasning av farliga pro-
dukter
+ Minskat matsvinn
+ Minimeringsmästarna

- Förbrukning av resurser
- Hållbara inköp
- Resurseffektivitet/
avfalls-mängder 
- Cirkulära system 
- Attityder – normer, identi-
tet, beteenden kopplade till 
konsumtion

- Klimatneutrala kommunala 
inköp
- Underlätta för att göra rätt
- Kunna mäta och följa upp 
data och statistik
- Köpa funktion isf produkt
- Dialog med näringsliv och 
föreningar

+ Digitala hjälpmedel
+ Sänkt CO2 från mat-por-
tioner
+ Samtransport spar CO2
+ Solcellsanläggningar ökar
+ 87 % av våra resor med för-
nyelsebara drivmedel
+ Cykelkampanjer
+ Börjat fasa ut köldmedier

- CO2 från transporter
- Förnybar energi
- Utsläpp från konsumtion

- Medverka till regionala 
yteffektiva färdsätt 
- Mer energi från solceller
- Minimera behovet av fossila 
resor får våra invånare
- Underlätta för invånarna 
att återanvända - återvinna
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Fyllnadsfärg    
Prioriteringsordning utifrån ett globalt perspektiv. Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå 
ger det om Kungsbacka prioriterar målet. 

Röd text
Prioriterat område utifrån ett nationellt perspektiv – här står sig Kungsbacka bra i global jämförelse men 
området bör prioriteras utifrån nationell jämförelse. 

Fet stil
Dessa områden bör prioriteras för störst sammanvägd “glokal” effekt – satsningar här bör ge “mycket pang 
för pengarna” både utifrån ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv. 

Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

+ Nya pumpstationer
+ Fimpprojekt
+ Granulatfällor från konst-
gräsplaner
+ Utsläppskrav vid tillsyn
+ Dialog med markägare

- Ekologisk status framför 
allt i Kungsbackafjorden
- Dagvatten
- Nedskräpning i havsmiljöer

- Arbeta tillsammans med 
de areella näringarna för att 
minska näringsläckaget.
- Se över behovet av ett 
utökat marint skydd
- Lokalt omhändertagande av 
dagvatten.
- In- och utläckage

 + Gemensamma inköpsprin-
ciper för livsmedel i Halland
 + Utbildning
 + Bekämpat invasiva arter.

- Biologisk mångfald hotad 
såväl globalt som lokalt

- Främja biologisk mångfald i 
samhällsplaneringen.
- Minska resursförbrukning 
och utsläpp av CO2.
- Genomföra åtgärder för 
biologisk mångfald där kom-
munen är markägare
- Minska utsläppen till vat-
tendragen och haven.

+ Utbildning och information
+ Samarbete med polisen
+ Nattvandring, grannsam-
verkan och områdesutveck-
lare

- Upplevd trygghet
- Tillit till det demokratiska 
systemet

- Allas tillgång till objektiv 
information 
- I samhällsplanering skapa 
trygga mötesplatser och 
stråk.
- Ökat medskapande för tillit 
i samhället.

+ Tillgängliggör data
+ Dialog med invånarna kring 
ny ÖP
+ Dialog med aktörer för att 
lösa pandemin
 + Utvecklat partnerskap

 Åtgärder som styr mot de 
globala målen
- Effektiva partnerskap 
mellan kommun, näringsliv, 
ideell sektor och privatper
soner 
 

- Nya samarbeten, arbetssätt 
och lösningar för att till fullo 
utnyttja den samlade kraften 
och förmågan i samhället
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kungsbacka.se

I 2021 års hållbarhetsbokslut redovisar och granskar vi kommunens arbete utifrån 
de globala målen. Bokslutet kompletterar organisationens årsredovisning.
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Intern kontroll 2021 för Kungsbacka kommun 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2021 för Kungsbacka kommun, daterad 
2022-02-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och nämndernas gemensamma reglemente liksom de ekonomiska 
styrprinciperna fastställda i kommunbudgeten, ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten 
och utifrån riskanalysen upprätta en intern kontrollplan.  

Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana. 
Den samlade utvärderingen ska rapporteras till kommunfullmäktige. 

Interna kontrollplaner för 2021 antogs under 2020 av samtliga nämnder och har kunnat följas i stort av 
samtliga nämnder. Under 2021 har samtliga nämnder antagit internkontrollplaner för 2022.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-02-08 

Internkontrollrapport 2021 för Kungsbacka kommun 2022-02-08 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 

Kommunfullmäktige 
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Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen och nämndernas gemensamma reglemente liksom de ekonomiska 
styrprinciperna fastställda i kommunbudgeten, ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är 
tillräcklig. 

Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana. 

Arbetet med intern kontroll har precis som allt annat under 2021 varit präglat av pågående pandemi 
och många anställda i distansarbete. Resultatet av de genomförda granskningarna har i stort varit gott. 
Flera av gransknings- och uppföljningspunkterna har rört nya eller inte fullt implementerade arbetssätt 
och kommer att fortsätta följas kommande år. 

I de fall granskningen visat på behov av åtgärder har det planerats och genomförs löpande. Några 
risker och kontrollområden bedöms kvarstå och återkommer i internkontrollplanen för kommande år. 
Sammantaget bedömer kommunledningskontoret att den interna kontrollen är  tillräcklig enligt vad 
som krävs i de ekonomiska styrprinciperna och kommunallagen. 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 

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

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 
kommunstyrelsen. 

Nämndernas arbete med intern kontroll 
År 2021 har fortsatt under påverkan av coronapandemin och med stora delar av administrativ 
personal i distansarbete. Arbetet med intern kontroll har trots detta kunnat genomföras i stort enligt 
plan inom nämnderna. 
Alla nämnder antog planer för 2021 under hösten 2020. Planerna bygger på riskanalyser som 
genomförts dels inom kommunstyrelsen avseende kommunövergripande gemensamma risker, dels 
inom respektive nämnd avseende verksamhetsspecifika risker. 2021 års plan innehöll ett tiotal 
risker inom HR, ekonomi och administration/it som är kommungemensamma och har granskats i 
alla nämnder utifrån förekomst och frekvens. 

De verksamhetsspecifika risker som nämnderna identifierat har sin utgångspunkt främst i 
grunduppdraget enligt reglementet, speciallagstiftning och nämndernas mål. 

De risker som identifierats analyseras efter sannolikhet och konsekvens i en riskmatris. Nämnderna 
bedömer sedan vilka risker som ska tas till intern kontrollplan. För varje risk som tas till 
internkontrollplanen beskrivs de existerande kontrollmoment som utförs i det dagliga arbetet. 
Därefter anges vilka granskningsaktiviteter som ska göras för att följa upp att kontrollerna i det 
dagliga arbetet fungerar och att avvikelser uppmärksammas. 
Det är resultatet av granskningsaktiviteterna som ger oss förutsättningar för att ta ställning till om vi 
har en tillräcklig internkontroll som kommunallagen kräver, och som är en viktig del i arbetet att 
driva ständiga förbättringar. 
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2 Sammanfattning 
Kommunens arbete med intern kontroll har under 2021 följt nämndernas planer och granskningar 
har genomförts med sammantaget godtagbara resultat. I de fall granskningen visat på behov av 
åtgärder har det planerats och genomförs löpande. Flera risker och kontrollområden återkommer i 
internkontrollplanen för kommande år. 
Genom såväl de planenliga granskningarna som självskattningen samt revisionsresultat har några 
gemensamma förbättringsområden blivit tydliga och kommer att särskilt beaktas i arbetet de 
kommande åren. Det rör bland annat kännedom om och följsamhet till gällande (i flera fall nya) 
rutiner på inköpsområdet, rutiner för debitering och generellt förebyggande arbete avseende 
korruption och välfärdsbrottslighet. Statistik och uppföljning av förbättringsarbete (synpunkter, 
klagomålshantering och felanmälningar etc.) är ett annat område där vi behöver förenkla och hitta 
tydligare kommungemensamma arbetssätt. 

Den interna kontrollen bedöms av nämnderna vara tillräcklig och utformad så att den till en rimlig 
grad av säkerhet uppnår sitt syfte. Detta innebär inte att verksamheterna är helt utan fel och brister, 
däremot är bedömningen att varje nämnd och förvaltning hanterar och minimerar de mest väsentliga 
riskerna. Utöver arbetet med intern kontroll sker ett omfattande arbete med egenkontroll i 
verksamheterna, tillsyn, granskningar, avvikelser och klagomål med mera. Riskanalysen och 
internkontrollplanen är en del i det omfattande arbete som sker för att säkerställa en tillfredställande 
intern kontroll. 
Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig enligt vad som krävs i de ekonomiska 
styrprinciperna och kommunallagen. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2021 
Den gemensamma årliga processen och arbetssättet för intern kontroll togs fram med start 2017/18 
och rullades ut till nämnderna fullt ut från 2019. Nämndernas behov och krav skiljer sig åt en del 
mellan kommunens olika verksamheter, främst styrt av olika speciallagstiftningar som gäller för 
respektive verksamhetsområde. Planen för den årliga granskningen fastställs senast i november 
månad av nämnderna inför det följande året. Kommunstyrelsen antar sin plan som innehåller de 
kommunövergripande gemensamma riskerna runt halvårsskiftet för att dessa ska ligga till grund 
också för nämndernas planer. 

Riskanalysen som genomförts såväl 2020 som 2021 inför planen 2022 har till stora delar byggt på 
tidigare riskanalys och uppdateringar. Kompletteringar har gjorts och framför allt har risken för 
"skuld" som effekt av pandemin lyfts fram och värderats av nämnderna. Samtidigt har granskningar 
som visat ett gott resultat under flera år valts bort från granskning där så är relevant. 

För de gemensamma riskerna och kontrollpunkterna har gemensamma anvisningar tagits fram för 
hur granskningen ska gå till. Avseende de verksamhetsspecifika riskerna har varje nämnd sin egen 
planering. 
Den pågående coronapandemin påverkar hela verksamheten, somliga nämnder mer. Huvudsakligen 
har granskningarna legat under senhösten och omfattat senaste tolvmånadersperioden. 
Under sommarperioden har samtliga nämnder genomfört en självskattning avseende intern kontroll 
med det gemensamma frågebatteriet baserat på Sveriges Kommuner och Regioners verktyg. 
Nämndernas självskattning har sammanställts på kommunnivå och gåtts igenom i 
kommunledningens arbetsforum under tidig höst. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under början av 2020 tagit fram en åtgärdsplan för 
budget i balans vilket uppnåtts vid utgången av 2021. Arbetet har under året följts upp med 
regelbundna träffar mellan förvaltningschef och ekonomichef från Individ & Familjeomsorg och 
kommundirektören, biträdande kommundirektör och ekonomichef med rapportering till 
kommunstyrelsen. 

Kommunrevisionen har genomfört ett flertal granskningar under året där nämnderna på begäran har 
svarat på revisionens rekommendationer. Förbättringsarbete genomförs enligt plan. 

Nämnderna för Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad 
som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem, SOSFS2011:9, 
har ett genomgripande arbete med egenkontroll. 
Nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad har ett systematiskt 
kvalitetsarbete i enlighet med skollagen. 
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4 Årets riskanalys 
I matrisen beskrivs de risker som identifierats i arbetet med riskanalys och som tagits med till plan. 
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  1 2 3 4 

  Konsekvens 

Hög Medel Totalt: 9 
 
 

Kategorier  Risker 

Personal   Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av semesterlagen (Kungsbacka 
kommun) 

 Kommunövergripande risk: Processen för avslut av anställning säkerställer inte 
att alla behörigheter till system, lokaler och andra tillgångar avslutas.  
(Kungsbacka kommun) 

Ekonomi   Manuella betalningar (Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Redovisning av representation (Kungsbacka kommun) 

 Kontanthantering (Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Debiteringsrutiner (Kungsbacka kommun) 
Informationssäkerh
et och 
administration  

 Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning av verksamhetssystem och 
digitala verktyg följer inte systemförvaltarmodellen.  (Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Bristande styrning av förändring av 
verksamhetsprocesser och system (Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Inköp (granskning begränsas till belopp över 
100.000:-) (Kungsbacka kommun) 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den 
inte får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 
år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 Hög 

Kritisk 
Medel 
Låg 

 

 

3 

7 4 
2 1 

9 
8 6 5 

4 5 
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5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 
Här följer en sammanställning av nämndernas granskning av de kommunövergripande 
gemensamma riskerna. 

Personal 

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

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

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

Ekonomi 

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

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

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

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

 Styrning och förvaltning av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte 
systemförvaltarmodellen 

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

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

 Inköp (granskning begränsas till belopp över 100 000:-) 
Granskningen inom inköpsprocessen utifrån ett kommungemensamt urval har genomförts i samtliga 
förvaltningar. Byggnadsnämnden, Miljö & Hälsoskydd och kommunstyrelsen rapporterar ingen 
avvikelse medan flertalet av övriga rapporterar bristande kännedom om rutiner vid 
direktupphandling. Det saknas dokumentation och i många fall har inte erforderliga tre offerter 
hämtats in. 

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

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

5.3 Resultat av annan granskning 
Som kommun står vi under uppföljning och granskning av en mängd externa myndigheter och 
andra organisationer/parter som följer upp med såväl regelbunden frekvens som punktvis och efter 
anmälningar. 2021 har fortsatt präglats av coronapandemin. 

Samtliga nämnder och förvaltningar har redogjort för årets tillsyner och resultatet av dessa i 
respektive rapport. I den mån granskning har lett till viten eller rättstvister har det tagits upp i 
årsredovisningen för 2021. 
I våra verksamheter finns också certifieringar mot olika frivilliga regelverk med besök från 
tillsynsorgan. Vidare finns ackrediterade laboratorium samt en hel del kontrollbesiktningar från 
oberoende granskningsorgan på olika håll i verksamheten. Det varierar mellan nämnderna och 
förvaltningarna hur man arbetar systematiskt och organisatoriskt (lokalt/centralt) med uppföljning 
av dessa granskningar. 

Kommunrevisionen har genomfört sina granskningar enligt årsplan, några fördjupade granskningar 
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tillkom sent under året och avslutas under 2022. 

Alla revisionsrapporter som hittills inkommit har besvarats av nämnderna till kommunrevisionen 
och åtgärder planeras, genomförs och följs upp. 

I Kungsbacka har vi sedan 2019 en ny process för granskning enligt dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet genomför årliga granskningar av nämnderna som också rapporteras till 
kommunstyrelsen. 
Resultatet av alla granskningar av större betydelse har rapporterats till nämnderna och åtgärdsplaner 
har upprättats. Det förekommer enstaka enskilda händelser av allvarligare art som hanteras enligt 
rutiner exempelvis Lex Maria eller anmälningar till Skolinspektionen. 

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 
Kommunallagens krav i fråga om privata utförare innebär att kommunen ska kontrollera och följa 
upp verksamheten, och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

Förekomsten av privata utförare varierar mellan nämnderna. Främst är det på områdena vård, 
omsorg och skola, men också i uppdrag inom infrastruktur såsom gator, trafik och kollektivtrafik 
där det kan förekomma privata utförare. Nämnderna/förvaltningarna har följt upp alla utförare som 
hittills fallit under definitionen privata utförare och vidtagit åtgärder när så behövts. Kommunens 
program för uppföljning av privata utförare ska uppdateras inför kommande mandatperiod 2023-
2026, med efterföljande implementering och uppföljning. 
Nämnden för Vård & Omsorg redogör i sin rapport för ett omfattande kvalitetssäkringsarbete som 
genomförts 2021 med fortsättning under 2022 avseende den externa utföraren Vardagas fyra 
driftentreprenader i kommunen. Granskning har skett med bistånd från revisionsbyrån EY. 

Granskning av avtalssamverkan och annan samverkan 
Enligt kommunallagens 9 kap 37-38 §§ ska kommunstyrelsen årligen sammanställa kommunens 
nya och befintliga avtal för avtalssamverkan till fullmäktige. Med avtalssamverkan menas i första 
hand samarbeten mellan kommuner (alt. region) som avser uppgifter som typiskt sett innefattar 
myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning. 
Den samverkan Kungsbacka kommun har med andra offentliga verksamheter sker i första hand 
genom nämndssamverkan eller kommunalförbund. 2020 ingick Kungsbacka i följande samverkan 
enligt befintliga avtal. 

- Räddningstjänsten Storgöteborg 
- Lygnerns vattenvårdsförbund 

- Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 
- Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (Halland) 

- Överförmyndare i samverkan 
- Överenskommelse med regionala kollektivtrafikmyndigheten ("Överenskommelse om ansvar för 
regional kollektivtrafik i Halland enligt lagen om kollektivtrafik, samt skatteväxling, 
ägarförhållande i Hallandstrafiken AB och former för samverkan mellan Region Halland och länets 
kommuner i utveckling och planering av den regionala kollektivtrafiken"). 
Kungsbacka har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till 
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regionen utan att behålla myndighetsutövningen i egen regi. Däremot ingår Kungsbacka i 
gemensam upphandling av trafik genom regionen. 
Samverkan inom skolväsendet regleras enligt skollagen och inte av reglerna om generell 
avtalssamverkan. 
Kungsbacka kommuns uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om 
sprängämnesprekursorer är en del av samarbetet inom Räddningstjänsten Storgöteborg 
(kommunalförbund). 

Uppsikt över nämnder, bolag och stiftelser sker genom rapportering i enlighet med kommunens 
ekonomiska styrprinciper och dialog. 
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och 
förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i 
speciallagstiftning.   

6.1 Kommentaren 
Fördelning av inkomna synpunkter 2021-01-01 -- 2021-12-31 

Klagomål 350 (år 2020:380 st) 

Beröm 50 (år 2020:46 st) 

Förslag till förbättring 400 (år 2020:445 st) 

Totalt antal inkomna synpunkter 800 

Varav anonyma 130 

Varav politiska 3 

  

Antal obesvarade 10 dagar efter besked om mottagande > 100, saknas uppgift från flera förvaltningar 

 

Inkommit via kungsbacka.se 2018 2019 2020 2021 

Ställ en fråga  1 271 1 222 795 

Felanmälningar  1 234 1 637 1 709 

Analys 
KOMmentaren är Kungsbacka kommuns gemensamma kanal för att ta emot och hantera 
synpunkter, klagomål & beröm. KOMmentaren infördes 2003 när webben var ny och sedan dess 
har det tillkommit andra vägar in för synpunkter, klagomål och förslag liksom rena felanmälningar 
etc. Det har etablerats nya flöden och rutiner för hantering samtidigt som nya krav på systematiskt 
kvalitetsarbete via lag och förordningar på flera områden har tillkommit. 
Alla nämnder/förvaltningar arbetar med synpunkts-, klagomåls och förslagshantering och följer upp 
resultatet utifrån den egna verksamhetens behov (krav). Varje nämnd ansvarar för att hantering sker 
effektivt och säkert med återkoppling i rimlig tid. 

Den statistik på kommunnivå baserat på KOMmentaren visar det gemensamma flödet som är en 
delmängd av nämndernas hantering och ger alltså inte en totalbild över kommunen. 

I formulären på kommunens webbsida finns förutom synpunkter också möjlighet att välja "ställ en 
fråga" eller "felanmälan". Flera av ärendena flödar till Kungsbacka direkt som i de flesta fall kan 
avsluta dessa och i en liten andel av fallen flödas de vidare till respektive förvaltning för vidare 
handläggning. Felanmälan går ofta direkt till förvaltningen för Teknik och ibland Kultur & Fritid 
och Fastighet (Service). 
En kartläggning av synpunkts- och klagomålshanteringen utifrån nuläge och behovsanalys pågår 
och förväntas klar under våren 2022. 
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6.2 Övrig synpunktshantering 
Analys 
Nämndernas rapportering om synpunkts- och klagomålshantering skiljer sig en del åt. Det har 
främst sin grund i olika speciallagstiftningar. På områden som skola, vård och omsorg är avvikelse- 
och klagomålshantering reglerat i lag och förordningar sedan många år, och det ställs krav på 
sekretess. Där är systemstöd och rutiner starka. I andra nämnder där kraven på att handlägga och 
besvara synpunkter och klagomål är mer "allmänna" är arbetet inte lika strukturerat. 

Flera nämnder deltar i nationella kund- och brukarundersökningar, andra genomför egna 
enkätundersökningar. Samtliga nämnder anger att det finns ett systematiskt arbete med att fånga 
upp, följa upp och besvara/agera utifrån enskilda synpunkter, klagomål, kundundersökningar och 
liknande. Sammanfattande dokumentation, systematisk utvärdering och statistik finns dock inte 
inom alla nämnder. 
Tillbud, olyckor och incidenter rapporteras och följs upp enligt kommungemensamma rutiner 
avseende arbetsmiljö och personuppgifter. 
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7 Självskattning 
Självskattning är en fristående del i uppföljningen av intern kontrollarbetet. Ett antal frågor har valts 
ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad. 
Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport. 

Resultat av självskattning 
Nämnderna har genomfört självskattningen företrädesvis under första halvåret för att kunna ta med 
som underlag i riskanalysen för kommande års internkontrollplaner. Jämfört med föregående år kan 
skönjas en liten förflyttning "mot grönt". Medvetenheten om och arbetet med intern kontroll, 
riskanalyser och kontroll över vardagens processer skattas högre än föregående år. 

Från 2020 har mycket utbildningsmaterial gjorts tillgängligt digitalt. Introduktion av chefer och 
medarbetare har därmed delvis fått nya former vilket gett resultat och självskattningen har gått från 
delvis till "gott resultat" 2021. 
Det aggregerade resultatet har gåtts igenom i kommunledningsgruppens arbetsforum. Flera 
områden med "gult" resultat handlar om osäkerhet om definitioner snarare än regelrätta brister. 
Samtidigt konstateras att den allmänna kunskapsnivån på området intern kontroll och förebyggande 
arbete avseende brottslighet och korruption kan höjas. Kommundirektören har gett 
förvaltningscheferna i uppdrag att under 2022 utarbeta rutiner och arbetssätt för att motverka 
välfärdsbrott och otillåten påverkan. 

Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2021 

Uppdrag och mål Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i 
organisationen 

 
Vi har system/rutiner för att bevaka att 
verksamheterna drivs enligt relevanta lagar, 
förordningar och föreskrifter 
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Område Frågor Svar, Antal 2021 

Vi har system/rutiner för hur vi följer upp mål 
och styrdokument som beskrivs i nämndens 
uppdrag, och i förekommande fall 
förfrågningsunderlag/avtal 

 
Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur, 
av vem och när de olika kraven ska följas upp. 

 
Kontrollmiljö Ansvar och befogenheter är tydliggjorda 

 
Det finns en kännedom i organisationen om 
vad intern kontroll innebär 
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Område Frågor Svar, Antal 2021 

Det finns en tydlig struktur och 
ansvarsfördelning för arbetet med intern 
kontroll på förvaltningen 

 
Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande 
kontrollmiljö 

 
Ledningen informeras om fel och brister i 
organisationen 

 
Vi har analyserat var risker för ekonomiska 
oegentligheter ligger i ersättningssystem och 
betalningsrutiner 
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Område Frågor Svar, Antal 2021 

Vi har system/rutiner för att motverka 
oegentligheter (bl a mutor och jäv) 

 
Riskanalys Riskanalysen kommuniceras med nämnden 

 
Riskanalysen är underlag för åtgärder och 
granskningar 

 
Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer 

är dokumenterade (ingår i rutiner) och kända 
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Område Frågor Svar, Antal 2021 

Vi har system/rutiner för att förslag, 
synpunkter och klagomål sammanställs och 
leder till förbättringar 

 
Uppföljning Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser 

 
Återkoppling sker till förvaltningsledningen 

 
Vi återkopplar resultat av uppföljning till 
politiskt ansvariga 
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Område Frågor Svar, Antal 2021 

Information/kommunikati
on 

Introduktion av nya chefer sker enligt 
programmet "Kungsbackaledaren bas" 

 
Vi har en fungerande introduktion av nya 
medarbetare 

 
 



 
 

Datum 

2022-01-13 
Diarienummer 

KS 2020-00594 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist intern kontroll 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2021 för kommunstyrelsens förvaltning, daterad 
2022-02-10 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ansvarar enligt reglementet och de ekonomiska styrprinciperna för att ha en tillräcklig 
intern kontroll. Arbetet med internkontroll följer ett årshjul där varje nämnd identifierar och analyserar 
väsentliga risker i den egna verksamheten. Utifrån riskanalysen upprättas en årlig plan för 
granskningar som genomförs och följs upp vid årets slut. Resultatet av årets arbete redovisas i en 
uppföljningsrapport till respektive nämnd. Nämndernas rapportering sammanställs till en 
kommunövergripande rapport.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Intern kontrollrapport 2021 för kommunstyrelsen, 2022-02-10 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2021 har genomförts i enlighet med plan. Arbetet har 
delvis präglats av pågående pandemi och distansarbete. Resultatet av granskningarna har varit gott och 
inte föranlett några ändringar eller utökningar av planen för innevarande år. Samtidigt har några nya 
riskområden uppmärksammats under året och kommer att arbetas in i kommande planer.  

I de få fall granskningarna visat på behov av åtgärder har de planerats och genomförts löpande. Det har 
huvudsakligen handlat om att uppmärksamma och påminna om gällande rutiner.  



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig enligt vad som krävs i de ekonomiska 
styrprinciperna och kommunallagen.  

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 

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

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 
kommunstyrelsen. 

Nämndens arbete med intern kontroll 
År 2021 har präglats av coronapandemin och distansarbete precis som 2020.  Kommunstyrelsens 
arbete med intern kontroll 2021 har följt planen som beslutades i augusti 2020 och vårt 
kommungemensamma arbetssätt. Inga förändringar avseende riskanalys eller plan har gjorts under 
året. 

I den plan som beslutades i augusti 2021 inför 2022 gjordes en uppdaterad riskanalys men inga 
väsentliga förändringar görs jämfört med tidigare år. Under sista delen av 2021 har några nya 
riskområden uppmärksammats inför planen 2023 som tas fram våren 2022. 
Denna rapport avser granskningarna enligt KS egen internkontrollplan inom kommunstyrelsens 
förvaltning. Samtliga nämnders internkontrollrapporter sammanställs till en övergripande rapport 
för Kungsbacka kommun 2021. 
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2 Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2021 har följt planen och resultatet av de genomförda 
granskningarna har varit gott i stort. I de fall granskningen visat på behov av åtgärder har det 
planerats och genomförs löpande. Flera risker och kontrollområden kvarstår och finns med i 
internkontrollplanen för kommande år. 
Arbetet med åtgärder och uppföljning med anledning av kommunrevisionens granskningar under 
året följer plan och kommer att beaktas i kommande riskanalyser. 
Antalet synpunkter som kommit in för handläggning av kommunstyrelsens förvaltningar är något 
färre än tidigare år samtidigt som fler ärenden än tidigare får ett senare svar. 
Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig enligt vad som krävs i de ekonomiska 
styrprinciperna och kommunallagen. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2021 
Årets granskningar enligt internkontrollplanen 2021 har skett främst under hösten. Där 
granskningen har visat behov av åtgärder har en plan tagits fram och det är främst 
utbildningsinsatser som har behövts och har genomförts eller planeras. I stort handlar det om att 
etablera nya rutiner och förbättrade arbetssätt. Granskningarna har främst genomförts digitalt med 
anledning av distansarbete. 

En självskattning av intern kontroll gjordes i det gemensamma verktyget under tidig höst 
tillsammans med berörd ledningsfunktion. 

Kommunrevisionen har granskat verksamheten enligt revisionsplanen och avrapporterat följande 
granskningar från 2020 och 2021: 

 Granskning av bygglovsprocessen 
 Granskning av delegation samt uppföljning och kontroll av föreningsbidrag 
 Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 Granskning av överförmyndare i samverkan 
 Grundläggande granskning 2020 
 Förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen 
 Granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott 
 Granskning av måltidsverksamheten 
 Grundläggande granskning 2021 - Stiftelsen Tjolöholm 
 Grundläggande granskning 2021 - Eksta Bostads AB och Tempohus AB 
 Grundläggande granskning 2021 
 Förstudie avseende arbetet med Agenda 2030 
 Uppföljning av 2019 års granskningar - Granskning av investeringsprocessen, granskning av 

informationssäkerhet 
Följande rapporter från pågående granskningar av verksamheten förväntas under våren 2022: 

 Granskning av nämnden för Individ & Familjeomsorg 
 Granskning av kommunens lokalförsörjningsprocess och hantering av verksamhetslokaler 

Samtliga revisionssynpunkter där svar har begärts från KS har besvarats till Kommunrevisionen. 
Åtgärdsplaner har upprättats och följs upp enligt behov. De synpunkter från revisionen som varit 
generella och omfattat flera nämnder/förvaltningar hanteras i samarbete mellan kommunlednings-
kontoret och berörda verksamheter. 
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4 Årets riskanalys 

4.1 Risker - Till plan 
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  Konsekvens 

Hög Medel Totalt: 10 
 

  

Kategorier  Risknummer Risker Till plan 

Personal   1 Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad 
av semesterlagen 

Ja 

 2 Kommunövergripande risk: Processen för avslut av 
anställning säkerställer inte att alla behörigheter 
till system, lokaler och andra tillgångar avslutas. 

Ja 

Ekonomi   3 Manuella betalningar Ja 

 4 Kommunövergripande risk: Redovisning av 
representation 

Ja 

 5 Kommunövergripande risk: Debiteringsrutiner Ja 
Informationssäkerhet 
och administration 

 

 6 Kommunövergripande risk: Styrning och 
förvaltning av verksamhetssystem och digitala 
verktyg följer inte systemförvaltarmodellen. 

Ja 

 7 Kommunövergripande risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp över 100.000:-) 

Ja 

Verksamhet   8 Risk att kommunen inte kan anskaffa 
bostadslösningar som möjliggör fullgod integration 
för av Migrationsverket anvisade nyanlända. 

Ja 

 9 Jävsrisk vid prioritering av olika typer av 
samhällsbyggnadsplaner. 

Ja 

 10 Planbesked lämnas inte inom 4 månader. Ja 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 
gång per vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att 
den inte får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per 
månad 

Kännbar (uppfattas som 
besvärande för berörda 
intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 
gång per år 

Lindrig (uppfattas som liten av 
berörda intressenter och 
kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig) - exempelvis 1 
gång per 10 år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

3 

6 4 
2 1 9 8 

10 
7 5 

3 7 
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4.2 Risker - Ej till plan 
Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

Ekonomi   Kontanthantering Kontanthantering förekommer inte inom kommunstyrelsens förvaltning. 

Informations-
säkerhet och 
administration 

 

 Kommunövergripa
nde risk: Bristande 
styrning av 
förändring av 
verksamhetsproces
ser och system 

Alla betydande förändringar av verksamhetsprocesser och system för 
KS och med påverkan på andra verksamheter hanteras inom "nytt 
behovsprocessen". 



Nämnden för Kommunstyrelsen    Kungsbacka kommun 
 
 

   

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 9 

5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 
I 2021-års plan identifierades tio risker varav sex stycken är kommungemensamma och granskas i 
samtliga nämnder/förvaltningar. 
Nytt för året är granskningar på inköpsområdet (direktupphandlingar) som samordnats från 
kommunledningskontoret Ekonomi tillsammans med Inköp. Också granskning av debiteringsrutiner 
är ny för året. 

Granskningarna har genomförts främst som stickprovsgranskningar eller annan form av 
urvalsgranskning. Resultatet är gott i stort och åtgärder behövs avseende ett fåtal punkter. De behov 
av förbättrings- och utvecklingsarbete som identifieras genom granskningarna listas i avsnitt 5.2. 
  

5.2 Åtgärder 
Granskningsaktivitete
r Status Åtgärder Kommentar Slutdatum 

Granskning av 
representationskostnade
r mm 

Avslutad enligt plan Återkoppling till 
leveranskvitterare 

 2021-09-30 

Pågående med 
avvikelse 

Återkopplat resultat till 
Chefer 

 2021-11-01 

Åtgärderna rör olika administrativa rutiner där det återkommande behövs utbildning och 
påminnelser om följsamhet till rutiner. 

5.3 Resultat av annan granskning 
Kommunstyrelsens förvaltningar har under året inte varit föremål för någon övergripande extern 
granskning förutom av Kommunrevisionen. De verksamhetsgranskningar där kommunstyrelsens 
förvaltningar varit föremål för undersökning och/eller rekommendationer har förutom de sedvanliga 
på ekonomiområdet varit: 

 Förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen 
Kommunrevisionen ställde tre uppföljande frågor till kommunstyrelsen som handlade om beaktande 
av barnperspektivet. Dessa har besvarats bl. a. med att rutiner kring beredning av ärenden behöver 
stärkas så att barnrättsperspektivet beaktas där det finns behov. 

 Förstudie avseende arbetet med Agenda 2030 
Kommunrevisionen har identifierat tre riskområden kring systematiskt utvecklings- och målarbete 
och har begärt mer information om kommunstyrelsens syn på dessa riskområden i april 2022. 

 Granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott 
Kommunrevisionens granskning avsåg främst nämnderna för Gymnasium & Arbetsmarknad samt 
Individ &Familjeomsorg. I rapporten riktades dock ett antal rekommendationer till 
kommunstyrelsen avseende behovet att uppmärksamma risken och samordning av det förebyggande 
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arbetet. Detta kommer att ingå i kommande riskanalyser och intern kontrollarbete. 
Kommunstyrelsen kommer också att arbeta för att höja kunskapsnivån om välfärdsbrott och 
korruption och kommer att verka för att utbildningsmaterial tas fram och görs tillgängligt för 
berörda verksamheter under 2022. 
  

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 
Från och med 2021 är ansvaret för särskilda persontransporter flyttat från kommunstyrelsen till 
nämnden för Teknik och för skolskjutsar till nämnden för Förskola och Grundskola. 
Kommunstyrelsen har inte identifierat några andra leverantörer under definitionen privata utförare 
inom kommunstyrelsens ansvar. 
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och 
förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i 
speciallagstiftning.   

6.1 Kommentaren 
Fördelning av inkomna synpunkter 2021-01-01 -- 2021-12-31 

Klagomål 30 

Beröm 3 

Förslag till förbättring 35 

Totalt antal inkomna synpunkter 68 

Varav anonyma 16 

Varav politiska 2 

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 44 

 

Analys 
Årets 68 synpunkter är en minskning av kommentarer jämfört med tidigare år. Under 2018 inkom 
det 111 synpunkter, 2019 inkom det 82 stycken,  2020 inkom 109. Fördelningen mellan kontoren är 
år 2021 förhållandevis jämn och speglar kommunstyrelsens breda samordningsuppdrag i 
kommunen. 

I kommunen pågår en översyn av den gemensamma processen för synpunktshantering i syfte att 
förenkla handläggning och kommunikation, men också för att förbättra underlaget för uppföljning 
och lärande. 
  

6.2 Övrig synpunktshantering 
Analys 
Kommunstyrelsen har ingen övrig synpunkts- eller avvikelsehantering i den bemärkelsen att det är 
stadgat av särskild lagstiftning eller förordningar som på utbildnings- eller omsorgsområdet. 

Tillbud, olyckor och incidenter rapporteras och följs upp enligt kommungemensamma rutiner 
avseende arbetsmiljö och personuppgifter. 



Nämnden för Kommunstyrelsen    Kungsbacka kommun 
 
 

   

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 12 

7 Självskattning 
Självskattning är en fristående del i uppföljningen av intern kontrollarbetet. Ett antal frågor har valts 
ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad. 
Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport. 

Resultat av självskattning 
Självskattningen för KS förvaltningar 2021 visar ett gott resultat och endast två områden besvaras med 
delvis; det rör sig i första hand om viss osäkerhet om definitioner. 

Under 2020 har mycket utbildningsmaterial gjorts tillgängligt digitalt. Introduktion av chefer och 
medarbetare har därmed delvis fått nya former vilket gett resultat och självskattningen har gått från 
delvis till "gott resultat" 2021. 

Nämndens självskattning 2021 

Område Frågor Svar, Antal 2021 

Uppdrag och 
mål 

Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i organisationen  
Vi har system/rutiner för att bevaka att verksamheterna drivs enligt relevanta 
lagar, förordningar och föreskrifter 

 

Vi har system/rutiner för hur vi följer upp mål och styrdokument som beskrivs i 
nämndens uppdrag, och i förekommande fall förfrågningsunderlag/avtal 

 

Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur, av vem och när de olika kraven ska 
följas upp. 

 

Kontrollmiljö Det finns en kännedom i organisationen om vad intern kontroll innebär  
Det finns en tydlig struktur och ansvarsfördelning för arbetet med intern kontroll 
på förvaltningen 

 

Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande kontrollmiljö  
Ledningen informeras om fel och brister i organisationen  
Ansvar och befogenheter är tydliggjorda  
Vi har analyserat var risker för ekonomiska oegentligheter ligger i 
ersättningssystem och betalningsrutiner 

 

Vi har system/rutiner för att motverka oegentligheter (bl a mutor och jäv)  
Riskanalys Riskanalysen kommuniceras med nämnden  

Riskanalysen är underlag för åtgärder och granskningar  
Kontroll-
aktiviteter 

Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer är dokumenterade (ingår i rutiner) 
och kända 

 

Vi har system/rutiner för att förslag, synpunkter och klagomål sammanställs och 
leder till förbättringar 

 

Uppföljning Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser  
Återkoppling sker till förvaltningsledningen  
Vi återkopplar resultat av uppföljning till politiskt ansvariga  

Information/ 
kommunikation 

Introduktion av nya chefer sker enligt programmet "Kungsbackaledaren bas"  
Vi har en fungerande introduktion av nya medarbetare  

 



 
 

Datum 

2022-02-01 
Diarienummer 

KS 2022-00122 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Anneli Skoglund och Christina Hermansson 
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Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppdrag att ta fram styrdokument för innovation och förnyelse  
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ändamålsenliga styrande dokument för 
att ytterligare stärka organisationens fokus på och förmåga till innovation och förnyelse.       

Sammanfattning av ärendet 
Offentliga aktörer står inför stora utmaningar under kommande decennier och deras innovationskraft är 
en central faktor för möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar. Förmågan att ställa om och 
hitta nya lösningar kommer att vara avgörande för att uppnå målen om välfärd och god livsmiljö för 
invånare på kort såväl som lång sikt. Konkret i offentlig verksamhet kan det gälla frågor som hur 
välfärden ska bevaras trots kostnadsökningar, knappa medel och kompetensbrist, eller problematik 
kring klimatanpassning och omställning av energi och transportsystem. Innovationerna kan handla om 
nya lösningar eller nya sätt att erbjuda tjänster, förändrade förhållnings- och arbetssätt, men även om 
att hitta andra organisatoriska lösningar och samarbetsformer som effektiviserar hur offentliga aktörer 
utför sina uppdrag. 

I Kungsbacka har vi arbetssätt, metoder och utbildningar för att stödja innovationsarbete, men behöver 
bygga en starkare kultur som främjar experimenterande och risktagande samt en tydlig idé/målbild 
som beskriver vad innovationsarbetet ska leda till. Det finns även behov av en tydligt uttalad förväntan 
på omställning och förnyelse. Ett styrande dokument i form av till exempel en innovationsstrategi 
beslutad av kommunfullmäktige skulle kunna bidra till att stärka vår förmåga att experimentera och 
testa nya sätt att tillsammans med invånare, företagare, föreningar, andra myndigheter med flera 
hantera samhällsutmaningarna. En innovationsstrategi beskriver bland annat hur organisationen ser på 
innovation och förnyelse samt ambitionsnivå och riktning.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Utveckling, Styrning & Ekonomi 
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Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



 
 

Datum 

2022-02-14 
Diarienummer 

KS 2021-00777 

 
 

 
 

Sven Erik Bergström 
0300-834058 
Specialist hållbarhet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på kommunrevisionens förstudie om arbetet med Agenda 2030 avseende 
samhällsplanering 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-02-14, och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har genomfört en förstudie av hur berörda parter i kommunens organisation 
arbetar med samhällsplanering utifrån Agenda 2030 samt kommunfullmäktiges mål – En hållbar 
utveckling och hälsosam miljö. Frågeställningarna har varit:  

 Hur använder sig styrelser och nämnder av Agenda 2030 för att utveckla sitt hållbarhetsarbete 
och integrera hållbar utveckling i sitt arbete med samhällsplanering?  

 Vilken uppföljning gör styrelse och nämnder av arbetet med Agenda 2030? 

Rapporten bygger på ett flertal intervjuer och granskningar av dokument. Rapporten har sammanfattat 
viktiga iakttagelser utifrån vilka identifierade risker också är formulerade. 

Identifierade risker 
 Risk för att de utvecklingsområden som framkommer i hållbarhetsbokslutet inte på ett 

systematiskt sätt beaktas arbetas med inom ramen för utvecklingsarbetet. 

 Risk för brister i målarbetet inom vissa nämnders verksamhetsområden. 

 Risk för bristande måluppfyllelse mot bakgrund av de hålbarhetsutmaningar kommunen står 
inför. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-14 
Yttrande, 2022-02-14 
Förstudie avseende arbete med Agenda 2030, 2021-12-23 
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Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen har genomfört en förstudie av hur berörda parter i kommunens organisation 
arbetar med samhällsplanering utifrån Agenda 2030 samt kommunfullmäktiges mål – En hållbar 
utveckling och hälsosam miljö. Frågeställningarna har varit:  

 Hur använder sig styrelser och nämnder av Agenda 2030 för att utveckla sitt hållbarhetsarbete 
och integrera hållbar utveckling i sitt arbete med samhällsplanering?  

 Vilken uppföljning gör styrelse och nämnder av arbetet med Agenda 2030? 

Rapporten bygger på ett flertal intervjuer och granskningar av dokument. Rapporten har sammanfattat 
viktiga iakttagelser utifrån vilka identifierade risker också är formulerade. 

Identifierade risker 
 Risk för att de utvecklingsområden som framkommer i hållbarhetsbokslutet inte på ett 

systematiskt sätt beaktas arbetas med inom ramen för utvecklingsarbetet. 

 Risk för brister i målarbetet inom vissa nämnders verksamhetsområden. 

 Risk för bristande måluppfyllelse mot bakgrund av de hålbarhetsutmaningar kommunen står 
inför. 

Kommunrevisionen har i sitt följebrev till förstudien meddelat att de vill att kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden samt nämnden för Miljö & Hälsoskydd skriftligen ska informeras om resultatet i 
studien. Kommunrevisionen vill också få ett svar från nämnderna om hur de ser på de risker som 
förstudien identifierat. Revisionen önskar svar senast den 4 april. Samhällsbyggnadskontoret har berett 
kommunstyrelsens svar tillsammans med kommunledningskontoret. 

Förstudien 
Kommunrevisionen i Kungsbacka har gett EY i uppdrag att genomföra en förstudie av arbetet med 
Agenda 2030 avseende samhällsplanering. Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga hur 
styrelsen och berörda nämnder arbetar med samhällsplanering utifrån Agenda 2030 samt 
kommunfullmäktiges mål – En hållbar utveckling och hälsosam miljö. 
Förstudien visar att det finns styrning över hur kommunen ska arbeta med hållbarhet som är integrerad 
i kommunens ordinarie styrnings- och ledningssystem. Detta dels inom ramen för 
kommunfullmäktiges mål, dels inom ramen för särskilda styrdokument såsom klimatstrategin. 
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Förstudien visar också att nämnderna och förvaltningarna i huvudsak bedriver ett aktivt 
hållbarhetsarbete utifrån kommunfullmäktiges mål och att det upplevs finns ett välfungerande 
kommunövergripande arbete. Revisorerna noterar däremot att det finns utvecklingsområden för 
byggnadsnämnden och nämnden för Miljö- och Hälsoskydd vad gäller nedbrytning av aktiviteter 
utifrån kommunfullmäktiges mål. 

Förstudien konstaterar även att hållbarhetsbokslutet skapar en tydlig bild av hållbarhetsarbetet i 
kommunen och inom vilka områden det finns behov av ytterligare prioriteringar och utvecklingsarbete. 
I dagsläget saknas systematisk styrning för att identifierade utvecklingsområden som framkommer i 
hållbarhetsbokslutet ska beaktas i nämndernas och förvaltningarnas utvecklingsarbete. 

Vidare beskrivs i förstudien att hållbarhetsbokslutet och nyckeltalen för Agenda 2030 visar att 
kommunen presterar väl i jämförelse med Sveriges övriga kommuner. Vad gäller måluppfyllelsen 
avseende kommunfullmäktiges mål noterar förstudien att kommunen presterar väl utifrån målets 
fokusområden men att den samlade bedömningen är att kommunen inte klarar av den omställningstakt 
som behövs och därmed ser en negativ utveckling för 2021. Förstudien noterar även att kommunen för 
att nå måluppfyllelse uppges behöva göra förflyttningarna inom områden som beskrivs som tyngre och 
mer resurskrävande särskilt inom miljöområdet. Exempel på sådana områden är transport, konsumtion 
och biologisk mångfald. 

Förstudien rekommenderar kommunens revisorer att fortsätta följa utmaningarna i målarbetet och 
åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Samhällsbyggnadskontoret finner rapporten väl genomförd och att både iakttagelser och identifierade 
risker är väl motiverade. 

Kommunrevisionen påpekar att det finns risker med att de utmaningar som hållbarhetsbokslutet lyfter 
fram inte beaktas systematiskt och att det därmed finns brister i vissa nämnders målarbete utifrån 
Agenda 2030.  

Samhällsbyggnadskontoret ser att kommunen skulle behöva utveckla sitt arbetssätt för att knyta an 
uppföljningen och utvärderingen som görs i hållbarhetsbokslutet till kommunens planering och budget. 
Det skulle då bli tydligare hur Agenda 2030 och hållbarhetsbokslutets analys kan utgöra underlag för 
planeringen och prioriteringen av verksamheten. Hållbarhetsfrågorna kommer då in i planeringsskedet 
i stället för som i dag endast i uppföljningsskedet. 

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över kommunrevisionens förstudie av arbetet med Agenda 2030 avseende 
samhällsplanering 

Sammanfattande inställning 
Identifierade risker 
Kommunstyrelsen finner rapporten väl genomförd och att både iakttagelser och identifierade risker är 
väl motiverade. 

Kommunen har under senaste mandatperioden haft ett övergripande mål som anger att Kungsbackas 
miljöarbete utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen. Hållbarhetsbokslutet som numera är den del av 
årsberättelsen har funnits i tre år. Kommunstyrelsen ser analysen i hållbarhetsbokslutet som ett viktigt 
underlag i planeringen och prioriteringen av kommunens verksamhet. De globala målen visar för första 
gången vad ordet hållbarhet innebär och genom sina delmål pekar de på viktiga insatsområden. 

Hållbarhetsbokslutet är kommunens försök att analysera vad kommunen kan göra för att bidra till lokal 
och global hållbarhet. Hållbarhetsbokslutet är i dag kommunens enda verktyg för att kunna avgöra 
vilka prioriteringar vi behöver göra för att nå de globala målen. Bokslutet ersätter också en plan för 
hållbarhet då det pekar på relativt konkreta åtgärder inom respektive mål som kommunen kan vidta. 
Kungsbacka kommun har stort fokus på leverans speciellt i hållbarhetsarbetet och har därför valt att 
fokusera på ett hållbarhetsbokslut med förslag på åtgärder i stället för att lägga tid och resurser på en 
strategi eller plan. 

Hållbarhetsarbetet med den definition som de globala målen med dess delmål erbjuder beskriver hela 
samhällsperspektivet och därmed kommunens samlade arbete. Det är därför viktigt att de globala 
målen och dess utmaningar ger förutsättningar för prioriteringar i alla kommunens verksamheter. 
Hållbarhetsarbetet i kommunen blir då en integrerad del och inte en egen isolerad fråga. Ofta handlar 
det endast om att styra om befintligt arbetssätt eller metoder för att närma sig de globala målen och en 
ökad hållbarhet.  

Utvärderingen av kommunens övergripande mål och fokusområden görs i dag av en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp: målteamet. Inför de olika delårsredovisningarna samt inför 
årsredovisningen utvärderar och bereder denna grupp kommunstyrelsens och nämndernas 
förflyttningar. Analyser görs för att bedöma måluppfyllelsen inom respektive måls fokusområde. På 
samma sätt arbetar en arbetsgrupp med hållbarhetsbokslutet för att följa upp förflyttningar och göra 
analyser inom respektive globalt mål. 
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Förslag 
Kommunrevisionen påpekar att det finns risker med att de utmaningar som hållbarhetsbokslutet lyfter 
fram inte beaktas systematiskt och att det därmed finns brister i vissa nämnders målarbete utifrån 
Agenda 2030. Kommunstyrelsen ser generellt att kommunen skulle behöva utveckla sitt arbetssätt för 
att knyta an uppföljning och utvärdering till kommunens planering och budget. Det skulle då bli 
tydligare hur Agenda 2030 och hållbarhetsbokslutets analys kan utgöra underlag för planeringen och 
prioriteringen av verksamheten. Hållbarhetsfrågorna kommer då in i planeringsskedet i stället för som i 
dag endast i uppföljningsskedet. 

 

 
Kungsbacka kommun 
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Sammanfattning
Förstudie av arbetet med Agenda 2030 avseende samhällsplanering

Kommunrevisionen i Kungsbacka har gett EY i uppdrag att genomföra en förstudie av arbetet med Agenda 2030 avseende samhällsplanering. Syftet med
förstudien har varit att översiktligt kartlägga hur styrelsen och berörda nämnder arbetar med samhällsplanering utifrån Agenda 2030 samt
kommunfullmäktiges mål En hållbar utveckling och hälsosam miljö.
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Viktiga Iakttagelser

► Det finns en styrning över hur kommunen ska arbete med
hållbarhet.

► Nämnderna och förvaltningarna bedriver i huvudsak ett aktivt
hållbarhetsarbete utifrån kommunfullmäktiges mål. För vissa
nämnder finns riskområden i målarbetet.

► Vad gäller måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges mål
noterar vi att kommunen presterar väl utifrån målets fokus-
områden. Den samlade bedömningen i delårsrapporten är dock att
kommunen inte klarar av den omställningstakt som behövs och
därmed ser en negativ utveckling för 2021.

► De stora utmaningar anses vara inom miljöområdet gällande
transport, konsumtion och anpassningsåtgärder.

Identifierade risker

► Risk för att de utvecklingsområden som framkommer i
hållbarhetsbokslutet inte på ett systematiskt sätt beaktas inom
ramen för utvecklingsarbetet.

► Risk för brister i målarbetet inom vissa nämnders verksamhets-
områden.

► Risk för bristande måluppfyllelse mot bakgrund av de hålbarhets-
utmaningar kommunen står inför.



1. Introduktion
Syfte, frågeställningar, avgränsningar och metod
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Syfte

► Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga hur berörda
parter arbetar med samhällsplanering utifrån Agenda 2030 samt
kommunfullmäktiges mål En hållbar utveckling och hälsosam miljö. För
beskrivning av bakgrund till förstudien se bilaga 2.

Frågeställningar
► Hur använder sig styrelser och nämnder av Agenda 2030 för att

utveckla sitt hållbarhetsarbete och integrera hållbar utveckling i sitt
arbete med samhällsplanering?

► Vilken uppföljning gör styrelse och nämnder av arbetet med Agenda
2030?

Avgränsningar
► Förstudien avgränsas i enlighet med ställda frågeställningar och avser

Kommunstyrelsen, nämnden för Service, Byggnadsnämnden,
nämnden för Miljö- och Hälsoskydd samt nämnden för Teknik.

Metod
► Förstudien genomfördes genom dokumentstudier samt digitala

intervjuer. Relevanta styrdokument studerades. Fyra intervjuer har
genomförts med nyckelperson inom respektive förvaltning.
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2. Kommunens övergripande arbete med Agenda 2030
Kommunens styrmodell

VISION 2030

• Visionen är kommunens främsta styrdokument
och fungerar som ledstjärna för långsiktig ut-
veckling. Visionen beskriver vart Kungsbacka vill
befinna sig år 2030.

Kommunövergripande mål

• Utifrån Vision 2030 och kommunens utmaningar
har kommunfullmäktige skapat fem kommun-
övergripande mål som gäller alla nämnder. Där
mål två uttrycker Kungsbackas arbete med
hållbar utveckling. Se målformulering i Bild 2 till
höger. *

Styrdokument

• Utöver de fem kommunövergripande målen och
direktiv finns ytligare mål- och styrdokument för
ett antal sakområden: Följande exempel är
styrdokument inriktade på hållbarhet:

• Klimatstrategi

• Borgmästaravtalet

• Kemikaliestrategi
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Bild 2: Kungsbackas fem kommunövergripande mål. Hämtat ur nämndbudgeten 2021.   

Bild 1: Kungsbackas styrmodell. Hämtat ur nämndbudgeten 2021.  

*Kommunens hållbarhetsarbete är uttryckt i mål nummer två, men de övriga målen 
syftar också till hållbar utveckling. 



2. Kommunens övergripande arbete med Agenda 2030 
Mål, riktlinjer och rutiner avseende arbetet med hållbarhet 

Övergripande mål kopplat till Agenda 2030

► Kommunfullmäktiges övergripande mål som
är kopplat till Agenda 2030 är En
hållbarutveckling och en hälsosam miljö.

Fokusområden

► Kommunfullmäktige har brutit ner målet En
hållbar utveckling och en hälsosam miljö i tre
fokusområden:

▪ Kungsbacka växer med en långsiktigt
hållbar ekonomi.

▪ Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de
nationella miljömålen, de globala
hållbarhetsmålen samt Borgmästarav-
talet.

▪ Unga i Kungsbacka mår bra såväl
fysiskt som psykiskt.

Måluppfyllelse

► Målen är riktmärken för kommunens ut-
veckling. Måluppfyllelsen baseras både på
kvalitativ uppföljning men också kvantitativ
uppföljning av indikatorer som kommun-
fullmäktige har fastställt.

► Indikatorerna för En hållbar utveckling och
en hälsosam miljö inkluderar områdena
koldioxidutsläpp, transport, avfall, och
ungas hälsa.

Kommunens målarbete

► Kommunstyrelsen har samordnande och
övergripande ansvar för varje mål.

► Övriga nämnder ansvarar för mål-
uppfyllelsen i kommunen. Nämnderna
ansvarar för att kommunfullmäktiges fokus-
områden bryts ned till nämndmål.
Nämnderna kan också välja utgå direkt från
kommunfullmäktiges mål i sitt arbete.

► Enligt kommunbudget 2021 är det viktigt
att uppnå alla målen, men alla nämnder
behöver inte gör allt. Varje nämnd väljer
utifrån sina egna förutsättningar hur de vill
bidra till ett specifikt mål och i vilken
omfattning.

► Det är kommunledningskontorets uppgift att
sammanställa nämnders målarbete och att
följa upp och analysera hur nämnderna
bidrar.

► Till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges
mål och specifika nämndmål skapar
respektive förvaltning genomförandeplaner*
som beskriver vilka aktiviteter och arbete
som kommer genomföras för att uppfylla
målen.
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En hållbar 
utveckling och en 

hälsosam miljö

Bild 3: Kungsbackas mål för hållbar utveckling. Hämtad från 
nämndbudget 2021.

*För genomförandeplaner använder de olika nämnderna olika termer. Planernas utformning ser även de olika ut beroende på nämnd.  



2. Kommunens övergripande arbete med Agenda 2030 
Roll och ansvarsfördelning avseende hållbarhetsarbetet i Kungsbacka

Organisering av arbetet med hållbar
utveckling

► Kommunstyrelsen har ett över-
gripande ansvar för måluppfyllelse
avseende fullmäktigemålen. Kommun-
styrelsens förvaltning är indelad i två
kontor, kommunledningskontoret och
samhällsbyggnadskontoret.

► Samhällsbyggnadskontoret har det
samordnade uppdraget att utveckla
kommunens samhällsbyggnadsprocess
och att leda den strategiska
samhällsplaneringen i kommunen.

► På samhällsbyggnadskontoret finns
enheten Hållbar utveckling (tidigare
kallad Strategisk planering). Enheten
har en central roll i det kommun-
övergripande arbetet med hållbarhets-
frågor.
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Hållbar utveckling

Bild 4: Kungsbacka kommuns organisation. Enheten Hållbar utveckling tillhör Samhällsbyggnadskontoret. 



2. Kommunens övergripande arbete med Agenda 2030 
Roll och ansvarsfördelning avseende hållbarhetsarbetet i Kungsbacka  (forts.)

Enheten Hållbar utveckling

► Enheten Hållbar utveckling arbetar huvudsakligen med strategisk och
långsiktigt samhällsplanering.

► Enheten ansvarar bland annat för att driva och samordna kommunens
arbete kopplat till hållbarhet och Agenda 2030.

► Enhetens roll innebär att stödja och vägleda de övriga nämnderna och
förvaltningarna i deras hållbarhetsutveckling. Enheten stöttar upp
respektive nämnd och förvaltning i de mål och aktiviteter respektive
verksamhet har tagit fram kopplat till de globala hållbarhetsmålen.

► Enheten ansvarar också för att varje år samordna hållbarhetsbokslutet
som avser kommunens bidrag till Agenda 2030.

► Enheten har valt att inte skapa några nya handlingsplaner, eller
strategiska dokument* kopplade till Agenda 2030, med argumentet att
fokus i nuläget är på att genomföra aktiviteter som skapar resultat i
praktiken.

► Enheten möjliggör också för att det finns tillgång till rätt kompetens när
beslut som inkluderar aspekter om hållbar utveckling ska tas.

► I intervjuerna framkommer att det finns ett etablerat förtroende för
enhetens kunskap, arbete och dess uppgift.

Utmaningar i det övergripande hållbarhetsarbetet

► Kungsbackas arbetar med hållbar utveckling med utgångspunkt i de tre
dimensionerna, social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Till
exempel är kommunfullmäktiges tre fokusområden för En hållbar
utveckling och en hälsosam miljö utformade efter respektive dimension.
Även nämndernas och förvaltningarnas målarbete utgår från de tre
dimensionerna.

► Utefter dessa dimensioner har enheten Hållbar utveckling även
identifierat viktiga utmaningar för det kommunövergripande håll-
barhetsarbetet i kommunen.

► Inom social hållbarhet ser enheten Hållbar utveckling utmaningar med
ungas framtidstro och hälsa, jämställdhet och integration.

► Inom ekologisk hållbarhet ser enheten Hållbar utveckling utmaningar
inom klimat, transport, energi, kemikalier, cirkulära kretslopp och
bevarande av biologisk mångfald.

► Inom ekonomisk hållbarhet ser enheten Hållbar utveckling en utmaning
att hållbarhetsarbetet kan visa en långsiktig nytta även i det ekonomiska
perspektivet.
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Bild 5: De tre dimensionerna av hållbarhet, som definierat i

Brundtlandrapporten (1987).

Social hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Hållbar 
utveckling

*Utöver exempelvis strategier för klimat, kemikalier och avfall.   
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3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Nämnden för Teknik

Nämnden för Teknik arbetar mot kommunfullmäktiges övergripande mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö. För att förtydliga målarbetet utefter den
egna verksamheten har nämnden valt att bryta fokusområdet Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet i fyra nämndspecifika mål. För varje nämndspecifikt mål finns det beskrivet vad nämnden vill uppnå inom ramen av målet. Nämnden
arbetar med fastställd målsättning och indikatorer både för det övergripande målet men också för de nämndspecifika målen.

Mål: En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet

1. Kretslopp

► I Kungsbacka finns goda
möjligheter att bidra till en
hållbar konsumtion och vi rör
oss ständigt uppåt i
avfallstrappan.

► Kungsbacka kommun arbetar
aktivt med att nå det mål de
satt upp i den regionala avfalls-
planen ”Göteborgsregionen
minskar avfallet”.

► Det är enkelt att lämna
produkter till återbruk och an-
delen insamlat material ökar.

2. Infrastruktur

► Ta fram en dagvattenplan för
Kungsbacka kommun.

► Arbete enligt plan för tillskotts-
vatten.

► Implementera och införa nya
rutiner för arbetet med biolo-
gisk mångfald.

3. Energi

► I Kungsbacka har vi en hållbar
nivå på både utläckande
dricksvatten och tillskotts-
vatten till avloppsreningsverk.

► Den hållbara nivån är väl
avvägd utifrån perspektiven
kund, miljö och ekonomi.

4. Cykelkommun

► Att ta sig fram till fots eller
med cykel skall vara det
naturliga förstahandsvalet av
färdmedel för resor inom
kommunens tätorter och till
hållplatser för kollektivtrafiken.

► För de som vill ta sig mellan
kommunens tätorter med cykel
ska en attraktiv cykelväg finnas
med hög framkomlighet, säker-
het och komfort.
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3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Teknik

Förvaltningen för Teknik arbetar med de övergripande verksamhetsområdena Vatten & Avfall, Projekt & Bygg samt Trafik & Utemiljö. Varje verksamhets-
område har varit med och tagit fram förvaltningsplanen. I delårsrapporten 2021 presenteras de aktiviteter förvaltningen har genomfört hittills i år både
kopplat till kommunfullmäktiges övergripande mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö, samt nämndens nedbrutna målområden. Till varje
fokusområde och nämndmål finns målsättning och indikatorer för uppföljning.*

Mål: en hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet

1. Kretslopp

► För att underlätta sorteringen av avfall har nya skyltar med nordisk
standard tagits fram till återvinningscentralerna och en sorteringsguide
är framtagen för hemsidan. Nedgrävda avfallsbehållare och möjligheten
till att sortera matavfall och brännbart har installerats på badplatser.

► Ett antal familjer från Kungsbacka är med i Minimeramästarna, en
tävling för familjer som vill minska sitt klimatavtryck.

► Avloppsreningen är god och klarar med god marginal tillståndsgivna
värden. För att minska kadmium i ej av kalkat avloppsslam så arbetar
förvaltningen inom området för certifieringssystemet Revaq.

2. Infrastruktur

► I arbetet med att gynna biologisk mångfald har förvaltningen skapat nya
styrdokument, rutiner och checklistor samt arbetar förvaltningen med
att ta fram utbildningsmaterial till en KLOK-utbildning. Syftet med
utbildningen är att höja verksamheters och yrkesrollers kunskap.
Utbildning ska ge en inblick i hur gynnsamma åtgärder för biologisk
mångfald kan skapas och implementeras.

► En ny kommungemensam dagvattenplan håller på att tas fram.
Dagvattenplanen omfattar tre olika områden, utbyggt allmänt
dagvattensystem, befintliga områden utan utbyggt allmänt
dagvattensystem och framtida exploateringsområden. Förvaltningen har
även identifierat att de kan göra mer gällande hur ut- och ombyggnad
kan gynna biologisk mångfald.

► Förvaltningen försöker även utnyttja å-vatten i större utsträckning till
bevattning, för att minska användandet av dricksvatten.

*Förvaltningen presenterar inga aktiviteter gällande Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt för målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö. 
Förvaltningen arbetar med barn och ungdomars välmående och utveckling men har valt att koppla det till det övergripande målet I Kungsbacka utvecklas vi hela 
livet.
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3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Teknik (forts.)

Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet

3. Energi 

► Den största energiförbrukningen på teknik sker genom pumpning av
dricksvatten och avloppsvatten, samt vid produktion av dricksvatten och
rening av avfallsvatten. Förvaltningen har tagit fram en plan för
tillskottsvatten som innebär att tre områden ska utredas och åtgärdas
årligen. Den viktigaste åtgärden för att minska energiförbrukningen är
att se till att ledningsnäten håller tätt.

4. Cykelkommun

► Under 2021 har förvaltningen byggt cykelbanor vid Klockaregatan och
Östra Särövägen samt finns fler cykelbanor inplanerade för 2022.

► Vid Hede och Kungsbacka station har cykelgarage inrättats där invånare
kan hyra låst förvaring av cykel både natt och dag (totalt 16 platser).
Vid Kungsbacka station har det varit uppskattat och det är nu kötid för
att få en plats. En förstudie har påbörjats för att utveckla tjänsten.

► Förvaltningen har genomfört olika kampanjer för att få fler till att välja
cykeln som färdmedel. Vintercykelkampanjen samlade cirka 25
deltagare. Kommunen erbjöd dubbdäck och byte samt reflexväst.
Deltagarna tog på sig att cykla minst tre dagar i veckan under
vinterperioden. Förvaltningen har även genomfört en kampanj med
mellanstadieelever, där klasser har samlat poäng för varje bilresa som
byts ut till fots eller cykel.

► Förvaltningen har köpt in fyra elcykar för att internet öka cyklingen och
föregå med gott exempel.
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Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.

► Förvaltningen för Teknik har också valt att i delårsrapporten presentera
sitt arbete inom kommunfullmäktiges fokusområde Kungsbacka växer
med en långsiktigt hållbar ekonomi

► Investeringsprojekt utgör en stor del av nämndens arbete med att
anlägga och utveckla infrastrukturen i kommunen. En ny modell för

planering och genomförande av investeringar har tagits fram. Den nya
modellen ger förvaltningen större möjlighet till att styra om
investeringar till projekt som kan genomföras med kortare planeringstid.
Detta för att kommunen ska kunna växa med en långsiktigt hållbar
ekonomi.



3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Teknik (forts.)

Hållbarhetsarbete  

• Av intervju framkommer att hållbarhets-
arbetet är en integrerad och naturlig del av
det löpande arbetet. Förvaltningen
beskriver hur de försöker ha de tre
dimensionerna av hållbar utveckling i
åtanken i allt sitt arbete.

• Det upplevs finnas en tydlig röd tråd i
styrningen. Nämnden har brutit ner målet i
nämndspecifika mål. Förvaltningen har
skapat genomförandeplaner med aktiviteter
för att uppfylla målen. Respektive verk-
samhet har även varit delaktiga i att skapa
strategiska och tydliga upplägg gällande
målarbetet kopplat till hållbarhetsmålet.

► Vatten och Avfall har till exempel genomfört
workshops med fokus på verksamhetens
koppling till Agenda 2030. För för-
valtningen är det viktigt att all personal får
känna att de är med och bidrar.

► Prioritering av aktiviteter sker i samråd
mellan nämnd och förvaltning. Även en-
heten Hållbar utveckling är delaktig i prio-
riteringsarbetet, bland annat genom att
lyfta fram olika utvecklingsområden från
hållbarhetsbokslutet.

Kommunövergripande samarbete

► I nämndbudgeten 2021 beskrivs vikten av
ett samspelt Kungsbacka för att nå komm-
unens mål. Förvaltningen för Teknik uppger
att de upplever en välfungerande samman-
hållning och kontakt med andra enheter
inom organisationen gällande kommunens
arbete med En hållbar utveckling och en
hälsosam miljö.

► Varje vecka under ”Leveransloungen”* finns
möjlighet till att ta del av andra
verksamheters arbete och hur kommunens
målarbete framskrider. Till exempel kan
enheten Hållbar utveckling ge de övriga i
organisationen en uppdatering om vad som
sker kopplat till hållbar utveckling.

► Förvaltningen nämner även ”Syncmöte om
samhällsbyggnad” som är ett forum för
samverkan över förvaltningsgränserna.
Syncmötena leds av samhällsbyggnads-
kontoret och sker cirka åtta gånger per år.
Teknik deltar ofta och berättar om olika
aktuella projekt och ämnen, till exempel
regnvatten och översvämningar.

Exempel på prioriterade utmaningar

► Av intervju framkommer att förvaltningen
kommer fortsätta prioritera arbetet med
dagvatten och grönområden. Skyddsbarriär
för Kungsbackaån är ett stort projekt som
lyfts.

► Förvaltningen understryker effekten för-
valtningen kan bidra med genom att
fokusera mer på arbetet med miljövänlig
transport som ses som ett prioriterat
område.

► Nivån av återanvändning/återbruka är
fortfarande låg i kommunen och arbetet
med att förebygga avfall är under uppstart.

► Förvaltningen har även identifierat att de
kan göra mer gällande hur ut- och
ombyggnad kan gynna biologisk mångfald.
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*Leveransloungen är ett möte som äger rum varje torsdag där deltagarna får lyfta frågor som är av vikt för alla. Hela kommunen är inbjuden till att delta.  



3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö- och Hälsoskydd
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Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö- och Hälsoskydd arbetar med kommunfullmäktiges mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö. Utöver det har
nämnden även valt att bryta ner fokusområdena Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästar-
avtalet och Unga i Kungsbacka må bra såväl fysiskt som psykiskt i tre mål*. För både det övergripande målet och för de nämndspecifika målen finns mål-
sättning och indikatorer. Nämnden har brutit ner fokusområdena i de följande tre delmålen:

Mål: en hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet

1. Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö-
och Hälsoskydd ska arbeta hållbart – socialt,
ekonomiskt och miljövänligt.

► Byggnadsnämnden ska arbeta med miljö och
hållbarhet genom att fokusera bebyggelse,
bostäder och verksamheter i huvudsak vid
utvecklingsområden, serviceorterna och
centralorterna.

► Nämnden för Miljö-och Hälsoskydd ska i sin
tillsynsplanering ha de nationella miljömålen
och globala hållbarhetsmålen i fokus.

2. Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska 
säkerställa livsmedel, drick- och badvatten inte 
är skadligt för invånarna.

► Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska
utföra kontroll så att de livsmedel som
produceras, saluförs och serveras i
Kungsbacka kommun är säkra och att kons-
umenter inte vilseleds.

► Nämnden ska utföra kontroller för att
säkerställa att dricks- och badvatten inte är
skadliga för invånarna.

3. Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska
genom sin tillsyn verka för god inomhusmiljöer i
förskolor, skolor och äldreboenden.

► Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska ha
extra fokus på ljus, buller och ventilation
och luftkvalitet i skolor, förskolor och
äldreboenden och aktivt verka för att
gällande lagstiftning efterlevs.

Unga i Kungsbacka mår bra både fysiskt och psykiskt 

*Nämnden har inte fastställt några nämndspecifika mål för fokusområdet Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.



3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Bygg- och Miljöförvaltningen
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Bygg- och Miljöförvaltningen arbetar med de övergripande verksamhetsområdena Geodata, Miljö- och Hälsoskydd samt Bygglov. Förvaltningen arbetar med
kommunfullmäktiges övergripande mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö samt de nämndspecifika målen beskrivna nedan. För både det övergripande
målet och för de nämndspecifika målen finns målsättning och indikatorer.

Mål: en hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet Unga i Kungsbacka mår bra både fysiskt och psykiskt 

1. Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö-
och Hälsoskydd ska arbeta hållbart – socialt,
ekonomiskt och miljövänligt.

► Enligt förvaltningens analys behöver
kopplingen till miljö- och hållbarhetsmålen
bli tydligare. Förvaltningen ger exempel på
att de behöver definiera aktiviteter utifrån
Agenda 2030.

2. Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska
säkerställa att livsmedel, drick- och badvatten
inte är skadligt för invånarna.

► Inom livsmedelsverksamheterna har Miljö-
och Hälsoskydd en återkommande tillsyn.
Hittills i år har 340 kontroller utförts, varav
22 (6%) kontroller haft avvikelser.

► Förvaltningen har också i utfört badvatten-
kontroller i år. Miljö- och Hälsoskydd har
utökat samarbetet med Teknik samt Kultur
och Fritid. Förändrade ärenderutiner vid
badvattenprovtagning har medfört ökad
kommunikation, kunskap och fördelning av
arbete. För dricksvatten har förvaltningen
inte genomfört någon tillsyn än. För-
valtningen planerar att genomföra det i
höst.

3. Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska
genom sin tillsyn verka för god inomhusmiljöer i
förskolor, skolor och äldreboenden.

► Förvaltningen har inte fastställt några
aktiviteter för målet*.

*Däremot tas en behovsutredning fram och nämnden beslutar om en treårig tillsynsplan för miljöbalkens område där prioritering av tillsyns områden görs.



3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Bygg- och Miljöförvaltningen (forts.)

Hållbarhetsarbete

► Av intervju framkommer att förvaltningen är
i ett tidigt stadium gällande hållbarhets-
frågor inom ramen för målarbetet. För 2021
saknas tydliga aktiviteter kopplade till
nämndernas gemensamma målsättningar.

► Det anges däremot att det pågår arbete för
att hitta lämpliga aktiviteter och att det
finns en vilja att stärka kompetensen inom
området. Förvaltningen planerar för
utbildningsinsats gällande hållbarhets-
frågor under slutet av 2021. Detta som en
del att stärka det egna arbetet med
fullmäktiges och nämndernas mål.

► Även om förvaltningen är i ett tidigt stadie i
arbetet mot kommunfullmäktiges och
nämndens mål så ser förvaltningen en
naturlig utveckling av sitt hållbarhetsarbete
genom att de också styrs av lagstiftning,
nationell vägledning och kommunens
översiktsplan som har ökat fokus på miljö-
och hälsofrågor.

► Förvaltningen beskriver att myndighetsut-
övningen är en viktig del i att nå målen i
Agenda 2030. Exempelvis beaktas både
miljömål och hållbarhetsmål i behovs-
utredningen för den operativa tillsynen.

Kommunöverskridande samarbete

► I nämndbudgeten 2021 beskrivs vikten av
ett samspelt Kungsbacka för att nå
kommunens mål. Bygg- och Miljöför-
valtningen uppger att hållbarhetsarbetet
utvecklas stadigt genom samarbete i kom-
munen.

► Förvaltningen vill vara med och bidra till
”ett” Kungsbacka genom att delta i projekt
från början istället för att endast bidra med
tillsyn i efterhand. Kommunens resurser kan
på så vis användas mer effektivt. Ett bra
arbete som exempel på detta beskrivs vara
inom den gemensamma styrgrupp och
arbetsgrupp som finns för Vatten och Avfall.

► Förvaltningen upplever också att enheten
Hållbar utveckling bidrar med kompetens
och stöd gällande förvaltningens ut-
vecklingsarbete mot En hållbar utveckling
och hälsosam miljö.

Exempel på prioriterade utmaningar

► Av förvaltningen framkommer att i sam-
band med prioritering av behovsstyrd tillsyn
under hösten kommer de nationella
miljömålen och globala hållbarhetsmålen
vara i fokus för Miljö- och Hälsoskydd.
Förvaltningen kommer även att beakta
åtgärder i vattendirektivet.

► Förvaltningen kommer påbörja en inven-
tering av vattenskyddsområde.

► Miljö- och Hälsoskydd kommer även under
hösten inventera Fjärås Bräckas vatten-
skyddsområde för att säkerställa att
kommunens dricksvatten skyddas. Genom
inventering kan eventuella risker som kan
påverka vattenskyddsområdet åtgärdas och
därigenom också säkerställa dricksvattnet*.

► Förvaltningen ser också utmaning i att hitta
målsättningar och aktiviteter som både är
rimliga utifrån deras uppdrag och
komplettera det som redan finns i
lagstiftning och nationell vägledning.
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*Nämnden för Teknik har ansvaret för dricksvattenförsörjningen.



3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Nämnden för Service

Sida 18

Nämnden för Service har utifrån Vision 2030 och kommunfullmäktiges mål valt att skapa en målbild för 2023. I målbilden inkluderas En hållbar utveckling och
en hälsosam miljö samt målets fokusområden. Målbilden innefattar åtta områden. I varje område beskrivs hållbarhet ha en betydande roll, framförallt miljö och
klimat, vilket lyfts fram nedan:

Att skapa värde på flera plan

► Samtliga verksamheter bidrar på olika sätt för ett hållbart
Kungsbacka och vi fokuserar på hållbarhet i flera perspektiv,
såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt.

En omtänksam arbetsplats med motiverade medarbetare

► Vi arbetar strategiskt och långsiktig med
kompetensförsörjning för att möta fram-tidens utmaningar.

Strategisk inköpsprocess ger högre mål-uppfyllelse

► Vi upphandlar efterfrågade varor och tjänster med minsta
möjliga miljöpåverkan, med hänsyn tagen till rätt kvalitet,
rätt totalpris och rätt plats, i nära samarbete med övriga
förvaltningar och leverantörer.

Bild 6: Nämnden för service styrmodell. Hämtat från Service nämndbudget 2021.



3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Nämnden för Service (forts.)

Strategisk lokalplanering och alternativa energikällor

► Vi eftersträvar kostnadseffektiva byggnader med så liten miljöpåverkan
som möjligt, vilket gäller såväl val av material som en effektiv
energianvändning. Dessutom ökar användandet av egenproducerad
energi.

IT-miljön förenklar vårt arbete

► Utifrån kriterierna ekonomi, nytta och miljö väljer vi bästa tänkbara
driftform för kommunens verksamhetssystem.

Lokalvård på nytt sätt

► Vi testar nya arbetssätt med ny teknik och nya metoder för att på ett
enklare och smartare sätt utföra vårt uppdrag med fortsatt hög
ambition att minska verksamhetens miljöbelastning.

Goda måltider med minskad klimatpåverkan

► Måltidsverksamheten kännetecknas av utveckling och nytänkande, en
välkomnande miljö och goda måltider. Genom årstidsanpassade menyer
samt valda råvaror får vi en minskad miljö- och klimatpåverkan.

► I ett ytterligare steg mot god hushållning arbetar vi med att minska
mängden avfall från både produktion (köket) och servering (matsalen).

Effektiv och miljömärkt fordonshantering

► Vår gemensamma fordonshantering levererar rätt kvalitet med
hållbarhet i fokus i nära samarbete med övriga förvaltningar. Genom
samarbetet anpassar kommunens verksamheter sina val av transport-
medel på ett effektivt och miljösmart sätt, vilket leder till bättre
resursutnyttjande, sänkta driftkostnader och minskad miljöpåverkan.
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3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Service

Förvaltningen för Service arbetar med de övergripande verksamhetsområdena Digital Center, Personalförsörjning och Kundstöd, Inköp, Fastigheter,
Lokalförsörjning, Måltid, Lokalvård och Fordon. Varje verksamhetsområde har verksamhetsplaner och styrkort som beskriver hur verksamheten arbetar med
nämndens målbild 2023 samt det kommunövergripande målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö. Nedan beskrivs hur respektive verksamhet bidrar till
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö i år:
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Fastigheter

► Verksamheten bidrar till att uppnå målet genom arbetet med strategin
Hållbara fastigheter. Strategin innefattar energianvändning, skapa
giftfria miljöer, återanvända material och inventarier samt skapa
förutsättningar för alla verksamheter att kunna källsortera.

► Verksamheten ställer energi och miljökrav vid inhyrning av lokaler, för
att inte verksamheter som sker i inhyrda lokaler ska utsättas för farliga
ämnen.

► Verksamheten lovar att minska energianvändningen med två procent
per år. Minskningen av energianvändning sker genom att identifiera,
analysera, optimera, planera, samordna, producera, informera, in-
vestera och följa upp energianvändningen.

Fordon

► Arbete med att sänka kommunens koldioxidutsläpp genom att skapa en
gemensam fossilfri fordonsflotta. Alla fordon som köps in ska vara
fossilfria.

Inköp

► Hållbar konsumtion har varit ett prioriterat initiativ. Kommunen är en
stor konsument som kan skapa en positiv effekt genom att förändra sina
egna köp och vanor. Utvecklingen med kommunens konsumtion fort-
sätter för att göra den mer genomtänkt, cirkulär och resurseffektiv.

► Verksamheten arbetar med att ha hållbarhet och miljökrav finns med
som en aspekt i upphandlingar och affärer.

Lokalvård

► Lokalvården är miljödiplomerad sedan 2016.

► Verksamheten arbetar aktivt med att minska användningen av starka
kemikalier, minska sin transport samt att minska av avfallet från
förbrukningsmaterial.

Lokalförsörjning

► Öka nyttjande graden av kommunens lokaler. Göra det lättare för
privatpersoner och föreningar att nyttja lokaler. Genom att
tillgängliggöra och använda lokalytor mer gemensamt kan kommunen
på ett effektivare sätt använda befintliga resurser och därigenom
minska behovet av nybyggnation.



3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Service (forts.)

Måltid

• Störst fokus under året har legat på att minska matsvinnet. Detta har
bland annat gjorts genom att visualisera information och genom att väga
matsvinn ute på skolor och förskolor i samverkan med barn och elever.

• Verksamheten arbetar också med att utveckla den vegetariska måltiden på
förskolor. Verksamheten har ett kockforum där nya recept, måltider och
livsmedel testas. Även omvärldsbevakning och nätverk med andra
kommuner spelar en viktig roll här.

• Verksamheten är också en del av ett projekt för hållbar måltid genom
digitalisering som drivs av RISE*. Projektet kommer att utveckla ett
besluts- och informationsstöd till skolmåltidsverksamheten som ger
information och underlag för att enklare förbättra verksamheten utifrån
ett brett hållbarhetsperspektiv.

Personalförsörjning Kundstöd

► Verksamheten arbetar med att ge kommuninvånare råd kopplat till energi
och klimat.

► Verksamheten arbetar också med ekonomisk rådgivning. Genom
resursförstärkning har ekonomisk rådgivning kunnat arbeta bort kön och
har nu möjlighet till att möta den stora efterfrågan på stöd som finns hos
invånarna och samtidigt kunna arbeta med förebyggande åtgärder.
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*Research Institutes of Sweden. Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. 



3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Service (forts.) 

Inställning till Agenda 2030

► Av intervju framkommer att förvaltningen
upplever arbetet med hållbarhet som en
integrerad del av verksamheten. För-
valtningen har även innan Agenda 2030
arbetat aktivt med olika miljö- och
hållbarhetsfrågor.

► Hela organisationen deltar i utformningen
av arbetet kopplat till hållbarhet. Varje
verksamhet tar avstamp i kommun-
fullmäktiges mål och utformar sedan
verksamhetsplaner och styrkort med
strategiska och prioriterade aktiviteter
som ska bidra till arbetet mot att uppfylla
målen utefter sina förutsättningar.

► Genom att varje verksamhet skapar sina
verksamhetsplaner och styrkort säker-
ställs att medarbetarnas resurser och
kapacitet kommer till nytta.

Kommunöverskridande samarbete

► I nämndbudgeten 2021 beskrivs vikten av
ett samspelt Kungsbacka för att nå
kommunens övergripande mål. För-
valtningen uppger att de upplever en
välfungerande sammanhållning och
kontakt med andra enheter inom org-
anisationen gällande kommunens arbete
gentemot det övergripandemålet en
hållbar utveckling och en hälsosam miljö.

► Förvaltningen uppger att det finns ett
stort förtroende för enheten Hållbar
utveckling. Förvaltningen känner sig trygg
i att enheten ser över hållbarhetsarbetet
och stöttar upp när det behövs.

► Förvaltningen samarbetar inom en rad
olika områden kopplat till hållbarhet, då
det ligger i förvaltningens natur att stödja
andra förvaltningar. Inom dessa samar-
beten upplever förvaltningen en givande
kommunikation och dialog. Förvaltningen
ger exempel på strategi för hållbara
fastigheter som ett sådant område.

► Av intervju framkommer även att olika
strategier och aktiviteter gällande håll-
barhet i kommunen också skapas till-

sammans med enheten Hållbar utveckling
som samordnare. Förvaltningen ger
exempel på att de var delaktiga i fram-
tagningen av kemikalieplanen. Genom att
ha varit med och tagit fram kemikaliplanen
upplever förvaltningen att det också är
lättare att förhålla sig till de nya
riktlinjerna.

Exempel på prioriterade utmaningar

► Som framgår av förgående sidor (20-21)
arbetar förvaltningen med hållbarhet
framförallt inriktat på miljö och klimat. Av
intervju framkommer att det upplevs
lättare att skapa engagemang gällande
miljöfrågor medan det är svårare att
implementera aktiviteter fokuserade på
social hållbarhet.

► Det uppges att förvaltningen framöver
kommer att prioritera aktiviteter som
inkludera social hållbarhet, framförallt
jämställdhet.
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4. Uppföljning av En hållbar utveckling och hälsosam miljö
Måluppföljning

Uppföljning

► Det är kommunstyrelsen som har det
övergripande ansvaret för uppföljning av
målen. Enligt nämndbudgeten 2021 ska
nämnderna följa upp förvaltningarnas
arbete vid delårsrapport, årsbokslut och
checkpoints.

► Förvaltningarna har i sin tur ansvar för upp-
följningsprocessen.

► Uppföljning görs både kvalitativt och
kvantitativt. Den kvantitativa uppföljningen
sker i form av kommunfullmäktiges fast-
ställda målvärden samt respektive för-
valtnings fastställda målvärden och
indikationer som berör de nämndspecifika
målen.

Teknik

► Förvaltningen uppger att de i år ska prova
en ny metod för uppföljning. De har tidigare
haft workshops där ledningsgruppen med
verksamhetscheferna har deltagit i arbetet
kring uppföljning. För att få mer detaljerad
insikt kommer i år även enhetscheferna att
delta i workshopsen.

Bygg-och Miljö

► Av förvaltningen framkommer att för-
valtningen följer Kungsbackas årshjul
avseende målarbetet.

► Förvaltningen delger att de ser ett behov av
att ta fram en metod för hur aktiviteter som
genomförs kan följas upp långsiktigt kopplat
både till kommunfullmäktiges mål samt
hållbarhetsbokslutet.

Service

► För förvaltningen för Service är styrkorten
en central del av det löpande arbetet.
Styrkorten följs upp regelbundet upp varje
månad. På varje uppföljning ger
förvaltningen en återkoppling och analys på
vad som kommer ske framåt.

► Förvaltningen har även en avstämning med
respektive verksamhetschef varje vecka.

► Eftersom nämnden använder sig av en
målbild argumenterar nämnden att vissa
effekter först ses efter något år.

Kommunövergripande

► Enligt delårsrapporten 2021 beskrivs inte
några större förflyttningar hittills under
året.

► Det bedöms att fokusområdena för En
hållbar utveckling och en hälsosam miljö är
uppfyllda eller delvis uppfyllda. Kommunen
anser att de är nära målet, men att det finns
stora utmaningar i det långsiktiga håll-
barhetsarbetet.

► Det samlade bedömningen för det
övergripande målet i delårsbokslutet är att
kommunen inte klarar av den om-
ställningstakt som behövs och därmed ser
en negativ utveckling för 2021.

► De stora utmaningar anses vara inom
miljöområdet gällande transport, kons-
umtion, och anpassningsåtgärder. Till
exempel behövs kraftsamling för att nå
målen om att bli koldioxidneutrala till 2045
och invånare ska inte påverkas negativt av
klimateffekter från 2040. Kommunen är
långt ifrån att uppfylla alla utom ett av
Sveriges 16 nationella miljömål.
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4. Uppföljning av kommunens hållbarhetsarbete
Hållbarhetsbokslutet

Sida 25

Hållbarhetsbokslutet

► Som en bilaga till årsredovisningen tar
enheten Hållbar utveckling årligen fram
hållbarhetsbokslutet. I hållbarhetsbokslutet
presenteras en sammanfattning av hur
kommunens arbete utifrån respektive mål i
Agenda 2030 har fungerat under året.

► Hållbarhetsbokslutet sammanställs utifrån
alla förvaltningars arbete under året.
Förvaltningarnas bidrag vävs samman för
att visa kommunens sammanställda arbete
med de 17 globala hållbarhetsmålen.

► Eftersom inte alla av de globala hållbarhet-
smålen kan tillämpas till Kungsbacka
kommun sker uppföljning av de delmål som
är relevanta för kommunen.

► Hållbarhetsbokslutet syfte är att visa:

▪ Hur kommunens arbete förflyttar
kommunen till ett mer hållbart sam-
hälle.

▪ Hur/om kommunens resurser används
för att nå de globala målen.

▪ Analysera vart kommunen behöver
lägga fokus för att bidra till en hållbar
värld.

Förflyttning

► För varje mål och delmål presenteras de
resultat och utveckling som olika aktiviteter
har resulterat i.

Användning av resurser

► För varje mål delges hur kommunen har
arbetat med målen och vilken förflyttning
som skett.

Analys

► I varje måls analysdel presenteras områden
och utmaningar kommunens verksamheter
behöver utveckla sitt arbetet inom för att
uppfylla de specifika globala målen.

Identifierade kommunövergripande utmaningar

► I Hållbarhetsbokslutet för 2020 fram-
kommer att Agenda 2030s mål 12 Hållbar
konsumtion, 13 Begränsad klimatpåverkan
och 17 Samarbete är kommunens största
utmaningar.

► Utifrån nationell jämförelse är mål 5
Jämställdhet och mål 9 Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur två ut-
vecklingsområden för Kungsbacka kommun.

Åtgärder byggs på Hållbarhetsbokslutet

► Genom att systematiskt gå igenom varje
globalt hållbarhetsmål är tanken att skapa
underlag som kan fungera som motorer i att
accelerera arbetet med hållbar utveckling.

► Hållbarhetsbokslutet ska ses som nämnd-
ernas och kommunstyrelsens utgångspunkt
när det kommer till arbetet gentemot de
globala hållbarhetsmålen.

► Utifrån hållbarhetsbokslutet kan både
nämnder, styrelse och förvaltningar
identifiera områden där de kan bidra till att
skapa en mer hållbar kommun och samhälle.

► Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller
liknande för att de utvecklingsområden som
framgår av hållbarhetsbokslutet ska
inkluderas i kommande prioriteringar. Av
förstudien framkommer att det finns en
delad önskan om att utveckla och stärka
uppföljning och åtgärder som bygger på
hållbarhetsbokslutet.

Nyckeltalsjämförelse avseende Agenda 2030

► Som kan ses i bilaga 3, presterar
Kungsbacka kommun väl i förhållande till
andra kommuner inom många nyckeltal
kopplade till Agenda 2030.**Viktigt att poängtera här är att det är en jämförelse mellan Sveriges kommuner. Statistiken säger inget om hur 

nära respektive kommun är att uppfylla målen, eller vilken effekt arbetet har på till exempel på naturen. 
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5. Iakttagelser och identifierade risker
Förstudiens resultat
Iakttagelser

Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga hur styrelsen och
berörda nämnder arbetar med samhällsplanering utifrån Agenda 2030 samt
kommunfullmäktiges mål om En hållbar utveckling och hälsosam miljö.

Förstudien visar att det finns styrning över hur kommunen ska arbete med
hållbarhet som är integrerad i kommunens ordinarie styrnings- och
ledningssystem*. Detta dels inom ramen för kommunfullmäktiges mål, dels
inom ramen för särskilda styrdokument såsom klimatstrategin. För
hållbarhetsarbetet finns en tydlig ansvarsvarsfördelningen på både
nämndnivå och förvaltningsnivå. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar
för att säkerställa arbete med kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen
har ett samordningsansvar som på förvaltningsnivå drivs av enheten Hållbar
Utveckling. Förstudien visar att nämnderna och förvaltningarna i huvudsak
bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete utifrån kommunfullmäktiges mål och att
det upplevs finns ett välfungerande kommunövergripande arbete. Vi noterar
däremot att det finns utvecklingsområden för Byggnadsnämnden och
nämnden för Miljö- och Hälsoskydd vad gäller nedbrytning av aktiviteter
utifrån kommunfullmäktiges mål.

Uppföljningen av hållbarhetsarbetet som bedrivs i nämndernas verksamhet
sker inom ramen för den ordinarie verksamhets- och måluppföljningen i
kommunen. Enheten Hållbar Utveckling ansvarar även för
hållbarhetsbokslutet där kommunens arbete gentemot de 17 globala
hållbarhetsmålen presenteras. Hållbarhetsbokslutet skapar en tydlig bild av
hållbarhetsarbetet i kommunen och inom vilka områden det finns behov av
ytterligare prioriteringar och utvecklingsarbete. I dagsläget saknas
systematisk styrning för att identifierade utvecklingsområden som
framkommer i hållbarhetsbokslutet ska beaktas i nämndernas och
förvaltningarnas utvecklingsarbete.

* Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är det viktigt att Agenda 2030 används
som en integrerad del i styr- och ledningssystem

Hållbarhetsbokslutet och nyckeltalen för Agenda 2030 visar att kommunen
presterar väl i jämförelse med Sveriges övriga kommuner. Vad gäller
måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges mål noterar vi att kommunen
presterar väl utifrån målets fokusområden men att den samlade
bedömningen är att kommunen inte klarar av den omställningstakt som
behövs och därmed ser en negativ utveckling för 2021. Vi noterar även att
kommunen för att nå måluppfyllelse uppges behöva göra förflyttningarna
inom områden som beskrivs som tyngre och mer resurskrävande särskilt
inom miljöområdet. Exempel på sådana områden är transport, konsumtion
och biologisk mångfald.

Utifrån förstudien har sammanfattningsvis följande risker identifierats:

► Risk för att de utvecklingsområden som framkommer i
hållbarhetsbokslutet inte på ett systematiskt sätt beaktas inom ramen
för utvecklingsarbetet.

► Risk för brister i målarbetet inom vissa nämnders verksamhetsområden.

► Risk för bristande måluppfyllelse mot bakgrund av de
hålbarhetsutmaningar kommunen står inför.

Vår rekommendation till kommunrevisionen

► Fortsätta följa utmaningarna i målarbetet och åtgärder för ökad
måluppfyllelse.
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6. Bilagor
Bilaga 1 – Källförteckning 

Dokument

► Byggnadsnämnden nämndbudget 2021

► Digital Center verksamhetsplan2021

► Delårsrapport Byggnadsnämnden & nämnden för Miljö & Hälsa (utkast)

► Delårsrapport nämnden för Service

► Delårsrapport nämnden för Teknik

► Fastighet verksamhetsplan 2021

► Fordon verksamhetsplan 2021

► Hållbarhetsbokslutet 2020

► Inköp verksamhetsplan 2021

► Kemikalieplan

► Klimatstrategi

► Kommunbudget 2022

► Kommunstyrelsens förvaltningsbudget

► Kommunstyrelsens nämndbudget 2021

► Lokalförsörjning verksamhetsplan 2021

► Lokalvård verksamhetsplan 2021

► Lokalvårds miljödiplomering

► Måltid verksamhetsplan 2021

► Måltiders hållbarhetsmål

► Nämndbudget 2021 Nämnden för Service

► Personalförsörjning & Kundstöd verksamhetsplan 2021

► SE utvecklingsportfölj 2021

► Teknik förvaltningsplan

► Teknik nämndbudget 2021

Hemsidor

► Kungsbacka kommun

► Sverige kommuner och regioner

Intervjuer

► Förvaltningschef för Bygg och miljöförvaltningen

► Förvaltningschef för Service

► Hållbarhetsspecialist

► Verksamhetschef för vatten & Avfall med utvecklingsledare på Teknik
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6. Bilagor
Bilaga 2 - Bakgrund och syfte

Bakgrund och syfte

► Genom Agenda 2030 har världens länder fram till 2030 bland annat åtagit sig att utrota
fattigdom och hunger, bekämpa ojämlikheter, bygga fredliga, rättvisa och inkluderande
samhällen, förverkliga de mänskliga rättigheterna, främja jämställdhet samt säkerställa ett
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Sedan 2002 anger även
regeringsformen (1 kap. 2 §) att det allmänna, och därmed alla kommuner, ska främja en
hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Kommunernas arbete är väsentligt för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

► Hållbarhetsrelaterade faktorer spelar en allt större och mer väsentlig roll inom den
kommunala sektorns olika verksamhetsområden. Det finns också lagar och nationella mål
som i stor utsträckning överensstämmer med ambitionerna i Agenda 2030. Detta gör att
kommunens hållbarhetsarbete är av väsentlighet för kommunens revisorer att granska.

► Kungsbacka kommuns hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030. Kommunfullmäktige har
i sin kommunbudget 2021 beslutat om målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
där ett av fokusområdena är att Kungsbackas miljöarbete ska utgår ifrån de nationella
miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.

► Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt utifrån sin risk- och
väsentlighetsanalys bedömt att det är väsentligt att genomföra en förstudie om
Kommunstyrelsen, nämnden för Service, Byggnadsnämnden samt nämnden för Tekniks
arbete med Agenda 2030 avseende samhällsplanering.
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6. Bilagor
Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030*
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Mål 1 Ingen fattigdom 2020

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Ingen data

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 0.5

Mål 2 Ingen hunger 2020

Invånare med fetma, andel (%) 10

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 12

*Nyckeltalen är hämtade från Kolada. Nyckeltalen beskriver hur Kungsbacka presterar i förhållande till Sveriges andra kommuner.   

Grön färg  = Bästa 25%

Röd färg = Sämsta 25%

Gul färg= Mittersta 50%



6. Bilagor
Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
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Mål 3 Hälsa och välbefinnande 2020

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 77

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) 85.6

Medellivslängd kvinnor, år 83.3

Medellivslängd män, år Ingen data

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 3 Ingen data

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 244.5



6. Bilagor
Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
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Mål 4 God utbildning för alla 2020

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 86.1

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 93.6

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 84.3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 81.8

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Ingen data

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 49.6

Mål 5 Jämställdhet 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 66

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 30.8

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 35.8

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) Ingen data



6. Bilagor
Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
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Mål 6 Rent vatten och sanitet 2020

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 100.0

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 50.0

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 22.2

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 100.0

Mål 7 Hållbar energi för alla 2020

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund Ingen data

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) Ingen data

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv Ingen data



6. Bilagor
Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
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Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 2020

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Ingen data

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Ingen data

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. 1.8

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Ingen data

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 2020

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 84.1

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 66

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Ingen data



6. Bilagor
Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
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Mål 10 Minskad ojämlikhet 2020

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 22

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) Ingen data

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 75

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 2020

Demografisk försörjningskvot 0.87

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 9.0

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Ingen data

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg Ingen data

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar Ingen data



6. Bilagor
Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
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Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 2020

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) Ingen data

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) Ingen data

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Ingen data

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 2020

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. Ingen data

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv Ingen data

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 67.9

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 17.6

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 682.4



6. Bilagor
Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
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Mål 14 Hav och marina resurser 2020

Nyckeltal saknas

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 2020

Skyddad natur totalt, andel (%) 7.4

Mål 16 Fredlig och inkluderande samhällen 2020

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 25

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 532

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) 89

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag 7.8

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap 2020

Nyckeltal saknas



Datum 

2022-02-17 
Diarienummer 

KS 2022-00079 

Samhällsbyggnadskontoret 

Emma Kjernald 
Samhällsbyggnadschef 

1 (4) 
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Begäran om inlösen av del av mark inom fastigheten Åsa 1:27 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår begäran om inlösen av del av mark inom fastigheten Åsa 1:27, Kungsbacka 
kommun. 

Beslutsmotivering 

I sak 
Fastigheten Åsa 1:27 är planlagd som allmän plats, park, inom byggnadsplan 13-ÖLM-1006. En 
kommuns inlösenskyldighet enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 14 kap 14 § 1 p. tillämpas 
när det gäller mark som är planlagd som allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. 
Bestämmelsen reglerar således fall där ett område är planlagt som allmän plats och kommunen är 
huvudman för denna plats. Om marken som i nu aktuellt fall omfattas av en byggnadsplan, så är 
huvudmannaskapet alltid enskilt. Frågor om inlösen av allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
regleras i stället enligt PBL 14 kap 15 §. 

Kommunen har därför ingen skyldighet att lösa in del av fastigheten Åsa 1:27 enligt PBL 14 kap 14 § 
1 p.   

Bestämmelsen i PBL 14 kap 14 § 2 p. är inte heller tillämplig. Den avser mark som enligt detaljplanen 
ska användas för annat än enskilt byggande. Åsa 1:27 är som konstateras ovan planlagd som allmän 
plats och inte planlagd för annat än enskilt byggande.  

Kommunen är inte heller enligt denna punkt skyldig att lösa in del av fastigheten Åsa 1:27. 

Överklagande 
Kommunstyrelsens beslut är inte möjligt att överklaga till mark- och miljödomstol. Kommunstyrelsen 
kan därför inte lämna överklagandehänvisning. Sökanden hänvisas till att väcka talan hos mark- och 
miljödomstolen vid tingsrätten i Vänersborg, enligt 13 kap 1 § PBL och 5 kap 1 § ExprL. Kontakt - 
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och Stämning - Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt 

Kommunstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (2017:725), KL, 13 kap inom tre veckor från den dag då det tillkännagetts på 

https://www.domstol.se/mark--och-miljodomstolen-vid-vanersborgs-tingsratt/kontakt/
https://www.domstol.se/mark--och-miljodomstolen-vid-vanersborgs-tingsratt/kontakt/
https://www.domstol.se/mark--och-miljodomstolen-vid-vanersborgs-tingsratt/amnen/mark-och-miljo/fastighet/stamning/
https://www.domstol.se/mark--och-miljodomstolen-vid-vanersborgs-tingsratt/amnen/mark-och-miljo/fastighet/stamning/
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kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Förvaltningsrätten kan endast upphäva 
beslutet och får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut. Överklagandehänvisning 
behöver inte lämnas utan kommunen hänvisar till förvaltningsrätten i Göteborg samt Domstolsverkets 
hemsida Så begär du laglighetsprövning - Sveriges Domstolar för information om överklagande enligt 
dessa regler. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren till Åsa 1:27 har den 10 januari 2022 begärt att kommunen ska lösa in del av 
fastigheten Åsa 1:27 enligt PBL 14 kap 14 § p. 2 samt expropriationslagen (1972:719), ExprL, 4 kap 
1-2 §§. Fastighetsägaren har begärt att kommunen ska fatta beslut om inlösen, som även ska vara 
möjligt att överklaga till mark- och miljödomstol. 

Fastighetsägaren har till stöd för sin begäran lämnat in ett värdeutlåtande daterat december 2021 där 
fastighetsdelen värderas till 5 500 000 kronor.  

PBL 14 kap 4 § innebär att en kommun är skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller 
annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för 

1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller 
2. annat än enskilt byggande 

ExprL 4 kap 1-2 §§ innebär bland annat att löseskillingen ska bestämmas på grundval av det 
marknadsvärde som fastigheten skulle ha haft om inverkan av byggnadsplan inte hade förekommit 
samt att ytterligare löseskilling ska betalas med 25 procent av detta värde. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-17 
Möjlighet för sökande att yttra sig över Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till 
beslut, 2022-02-17 
Begäran om inlösen av del av mark inom fastigheten Åsa 1:27 med bilaga - Värdeutlåtande december 
2021 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Beskrivning av ärendet 

Begäran om inlösen 
Fastighetsägaren till Åsa 1:27 har den 10 januari 2022 begärt att kommunen ska lösa in del av 
fastigheten Åsa 1:27 enligt PBL 14 kap 14 § p. 2 samt ExprL 4 kap 1-2 §§. Samhällsbyggnadskontoret 
har meddelat fastighetsägaren att det inte finns någon inlösenskyldighet för kommunen.  

https://www.domstol.se/amnen/overklaga-myndighetsbeslut/laglighetsprovning/sa-begar-du-laglighetsprovning/
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Fastighetsägaren har begärt att kommunen ska fatta beslut om inlösen, som även ska vara möjligt att 
överklaga till mark- och miljödomstol. 

Fastighetsägaren har till stöd för sin begäran lämnat in ett värdeutlåtande daterat december 2021 där 
fastighetsdelen värderas till 5 500 000 kronor. Den del av fastigheten som begäran avser framgår av 
bilaga 7 till värdeutlåtandet, röd kantlinje i karta.  

Bestämmelser  

I sak 
PBL 14 kap 4 § innebär att en kommun är skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller 
annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för 

1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller 
2. annat än enskilt byggande 

ExprL 4 kap 1-2 §§ innebär bland annat att löseskillingen ska bestämmas på grundval av det 
marknadsvärde som fastigheten skulle ha haft om inverkan av byggnadsplan inte hade förekommit 
samt att ytterligare löseskilling ska betalas med 25 procent av detta värde. 

Övriga bestämmelser av betydelse för ärendet är PBL 14 kap 15 § 1 st, som anger att om mark enligt 
en detaljplan ska användas för en allmän plats som har enskilt huvudmannaskap, är den som ska vara 
huvudman för platsen skyldig att på fastighetsägarens begäran förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller 
annan särskild rätt till marken eller utrymmet. 

Hänvisning för överklagande 
Kommunens beslut är inte ett sådant beslut som kan överklagas, utan frågor om inlösen av mark 
avgörs av mark- och miljödomstol. Regeringen avgjorde i beslut den 15 november 20011, att frågor om 
inlösen av mark2 avgörs av fastighetsdomstolen (numera mark- och miljödomstol). Regeringen 
konstaterade att även om en kommun enligt allmänna förvaltningsrättsliga regler ska ta ställning till 
och besvara en sökandes begäran om inlösen så är det inte kommunen som ska pröva sådana frågor. En 
kommun kan inte fatta ett beslut som är möjligt att överklaga till mark- och miljödomstol, utan kan 
endast hänvisa sökanden till att där väcka talan vid domstol om inlösen.  

Sökanden har även möjlighet att få beslutet laglighetsprövat enligt KL 13 kap genom att överklaga till 
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att 
protokollet över beslutet justerats. Prövningen avser endast lagligheten av beslutet och inte själva 
innehållet i beslutet. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet som då inte längre gäller, men inte ändra 
själva innehållet i det överklagade beslutet. 

                                                
1 Se Didón m.fl., Plan- och bygglagen (version 10 2021-12-13, JUNO), kommentaren till 13 kap. 2 § under rubriken 
Andra beslut som inte kan överklagas 
2 Enligt det som idag är 15 kap 1 § PBL samt ExprL 5 kap 1 § 
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Planförhållande för fastigheten 
Byggnadsplan  13-ÖLM-1006 gäller för Åsa 1:27. Det aktuella markområdet ska enligt 
byggnadsplanen användas för allmän plats, park, och inte för annat än enskilt byggande.  

Byggnadsplan är ett äldre planinstitut som inte längre används. Huvudman för allmän plats inom 
byggnadsplan är alltid enskild och vem som är huvudman behövde därför inte anges i en 
byggnadsplan. Avsikten i byggnadsplanen var att den allmänna platsmarken skulle upplåtas till en 
vägförening till nytta för fastigheternas (inom byggnadsplanen) gemensamma behov. Kungsbacka 
kommun är inte huvudman för allmän plats inom byggnadsplanen. 

Med ”annat än enskilt byggande” avses planläggning som kvartersmark för allmänt ändamål, till 
exempel skoltomter, idrottsplatser och mark som ska användas för statliga eller kommunala 
administrationsbyggnader samt även kvartersmark för speciella ändamål såsom skydds- och 
säkerhetsområden och odlingsområden3. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Kommunens inlösenskyldighet enligt PBL 14 kap 14 § 1 p. är endast tillämplig när det gäller mark 
som är planlagd som allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. I byggnadsplan är 
huvudmannaskapet alltid enskilt.  PBL 14 kap 14 § 1 p. reglerar fall där ett område är planlagt som 
allmän plats och kommunen är huvudman för denna plats. Kommunen är därmed inte skyldig att lösa 
in del av fastigheten Åsa 1:27, utan frågor om inlösen av allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
regleras enligt PBL 14 kap 15 §. 

Bestämmelsen i PBL 14 kap 14 § 2 p. är inte heller tillämplig. Den avser mark som enligt detaljplanen 
ska användas för annat än enskilt byggande. Åsa 1:27 är planlagd som allmän plats och inte för annat 
än enskilt byggande, så bestämmelsen är inte möjlig att använda som grund för att kommunen skulle 
vara skyldig att lösa in del av Åsa 1:27.  

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 

                                                
3 Se Didón m.fl., Plan- och bygglagen (version 10 2021-12-13, JUNO), kommentaren till 14 kap. 14 § 2 p under rubriken 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering med Aranäs KB och 
Aranäs 17 AB avseende detaljplan för bostäder vid Tingberget 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad av Aranäs KB 
2022-02-01, gällande överlåtelser av del av kommunens fastigheter Kungsbacka 2:2 och Kungsbacka 
2:9, mot en ersättning om 1 100 000 kronor. 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad av Aranäs i 
Kungsbacka 17 AB 2022-02-01, gällande överlåtelse av del av kommunens fastigheter Kungsbacka 
2:2 och Kungsbacka 2:9, mot en ersättning om 20 186 000 kronor 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, att för kommunens räkning underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering samt 
övriga nödvändiga handlingar för ärendets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 12 september 2017 en detaljplan för bostäder vid Tingberget som 
syftar till att förtäta området vid Tingberget och möjliggöra för byggrätt för tre nya punkthus, med 
parkeringsdäck under i områdets södra del på befintlig parkering. Vidare ges möjlighet att bygga på tre 
av de befintliga sju husen med ytterligare två våningar. I samband med att detaljplanen antogs 
godkändes även ett avtal om genomförande och överlåtelse av mark. I det avtalet reglerades att marken 
skulle överlåtas först när bygglov är sökt samt till vilken ersättning. Aranäs har nu ansökt om bygglov 
vilket innebär att fastighetsreglering nu kan sökas.  

Vid antagande av detaljplanen var Aranäs KB ägare till Korpen 9, Korpen 10, Korpen 11 och Finken 
1. Finken 1 har därefter överlåtits till ett helägt dotterbolag, Aranäs i Kungsbacka 17 AB, som ska 
utveckla det nya bostadskvarteret. Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. 

Fastighetsregleringen är ett steg för att kunna genomföra detaljplanen och dess intentioner och reglerar 
överföring av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap till en kommunal fastighet och 
kvartersmark för bostadsändamål till Aranäs KB och Aranäs i Kungsbacka 17 AB.   

Ersättningarna är avstämda och verifierade av en auktoriserad fastighetsvärderare och ligger i linje 
med ett uppskattat marknadsvärde. 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Kungsbacka 2:2 och Kungsbacka 2:9, 
undertecknat av Aranäs KB 2022-02-01 
Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Kungsbacka 2:2 och Kungsbacka 2:9, 
undertecknat av Aranäs 17 AB 2022-02-01 
Kommunfullmäktige 2017-09-12, § 141 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Beskrivning av ärendet 
 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 

 

 
 
§ 141 

 

Detaljplan för bostäder vid Tingberget i Kungsbacka stad 
KS/2010:94 7.1 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder vid Tingberget i Kungsbacka 
stad, D155. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen godkände 2013-05-21, § 116 planprogram för utbyggnad av 
Tingberget. Kommunstyrelsen hemställde i samma beslut hos Byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplan för Tingberget i enlighet med godkänt 
planprogram. 
Byggnadsnämnden beslutade 2016-09-15, § 240 att överlämna förslag till 
detaljplan för bostäder vid Tingberget, upprättad i januari 2015, reviderad mars, 
juli och oktober 2016, till kommunfullmäktige för antagande. Sista revideringen 
avser begränsning av höjden för byggrätten för kiosken, i enlighet med 
byggnadsnämndens beslut. 

Syftet med planförslaget är att medge byggrätt för tre nya punkthus, med 
parkeringsdäck under, i områdets södra del på befintlig parkering. Vidare ges 
möjlighet att bygga på tre av de befintliga sju husen med ytterligare två våningar. 
Totalt tillskapas byggrätt för ca 130 nya bostäder. För att klara parkeringsbehovet 
för de nya bostäderna, kommer en parkeringsplats att anläggas vid 
skogskyrkogården. 
På grund av att genomförandeavtal inte var färdigförhandlat när 
Byggnadsnämnden beslutade om överlämning, har förändringar skett i 
planbeskrivningens genomförandedelar efter Byggnadsnämndens beslut. 

Genomförandeavtal och avtal om parkeringsavlösen hanteras separat.  
 

Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsen, 2017-08-22, § 231 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-08-15, § 231 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-06-26 
Byggnadsnämnden, 2016-09-15 § 240 
Förvaltningen för Plan & Byggs tjänsteskrivelse, 2016-07-08 
Plankarta, upprättad januari 2015, reviderad mars, juli, oktober 2016 samt juni 
2017 
Planbeskrivning, upprättad januari 2015, reviderade mars, juli, 2016 samt juni 
2017 
Illustrationskarta, upprättad januari 2015, reviderad mars, juli, oktober 2016 samt 
juni 2017 
Planprogram för utbyggnad av Tingberget 2013-05-21 § 116 

 
Yrkanden 
Fredrik Hansson (C) och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag om att kommunfullmäktige antar detaljplan för 
bostäder vid Tingberget i Kungsbacka stad, D155. 
 
Proposition 
Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, exploatören. 
 



Typ: Mottagare
OrgNamn: Byggnadsnämnden



 
 

Datum 

2022-02-16 
Diarienummer 

KS 2021-00728 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Anna-Karin Ljungman 
0300-834523 
Planarkitekt 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för 
hotellverksamhet inom Särö 1:441 m.fl., Säröhus  
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för hotellverksamhet inom Särö 1:441 
m.fl., Säröhus, daterad 2022-02-16.   
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för 
hotellverksamhet inom Särö 1:441 m fl, Säröhus. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 25 maj 2021 kommundirektören i uppdrag att ta fram projektbeställningar 
för nya detaljplaner dels för utveckling av Säröhus inom Särö 1:441, dels för bostäder inom Särö 
1:440. Vid samma tillfälle beslutades att detaljplaneläggning skulle prövas separat för vardera av 
fastigheterna Särö 1:441 och Särö 1:440 samt att det tidigare beslutet från 2018 om planläggning 
skulle ändras så att byggnadsnämnden avvaktar med att utarbeta förslag till detaljplan till dess 
kommunstyrelsen återkommer med nytt beslut. 

Ett planprogram har sedan tidigare upprättats för området och godkänt av kommunstyrelsen den 27 
mars 2018 vilket ligger till grund för detaljplaneläggningen.  

Planområdet för Särö 1:441 ligger på Säröns norra sida och omfattar hotell- och 
konferensanläggningen Säröhus. Uppdraget innebär ta fram en detaljplan för att Säröhus ska kunna 
utveckla sin verksamhet genom att bygga ut bland annat spa-avdelning och fler hotellrum. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-16  
Projektbeställning, 2022-02-16  
Översiktskarta Särö 1:441 m.fl., 2022-02-16  
Kommunstyrelsen 2021-05-25, § 147  
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 67  
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Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, Fastighetsägaren till Särö 1:441 

 

 

Malin Aronsson        Emma Kjernald  
Kommundirektör        Samhällsbyggnadschef 



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

Detaljplan för hotellverksamhet inom Särö 1:441 m fl, Säröhus 

Beställare 
Namn och roll E-postadress Telefon 
Emma Kjernald emma.kjernald@kungsbacka.se 0300-83 7870 

Status 
Beställningen är Datum 

 Färdigställd 2022-02-16 
 
Version 

Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 

2022-02-16 Anna-Karin Ljungman 1.1       

                        

                        

                        

                        

    

   
 

OMFATTNING OCH RESULTAT 
 

INLEDNING OCH BAKGRUND 
11 maj 2015 ansökte Säröhus om planbesked för att möjliggöra en utbyggnad av sin verksamhet och 13 
december 2016 beslutade kommunstyrelsen att ett planprogram skulle tas fram, vilket gjordes under 
2017 och 2018. Kommunstyrelsen beslutade, 27 mars 2018, att planprogrammet, med viss revidering, 
skulle ligga till grund för kommande detaljplaneläggning. I planprogrammet ingick Särö 1:441 (Säröhus) 
och Särö 1:440 (en bostadsfastighet intill Säröhus).  
25 maj 2021 ändrade kommunstyrelsen sitt beslut, på så sätt att projektbeställningar skulle tas fram för 
nya detaljplaner dels för utveckling av Säröhus inom Särö 1:441, dels för bostäder inom Särö 1:440, det 
vill säga två separata projekt. 
Planområdet ligger på Säröns norra sida och omfattar hotell och konferensanläggningen Säröhus. I 
kommunens översiktsplan ligger området inom utvecklingsort för Särö och strax intill utpekat 
kustcentra. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Säröhus verksamhet men begränsa 
omgivningspåverkan. Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av spa-avdelningen, utökade 
ytor för konferenslokaler och fler hotellrum, dock max 150 hotellrum totalt. För området gäller idag fyra 
olika detaljplaner och den nya detaljplanen förväntas ge en bättre helhetsbild i arbetet med bygglov och 
marklov. Eftersom allmän plats ska ha enskilt huvudmannaskap i detaljplanen är det fastighetsägaren, 
inte kommunen, som driver genomförandefrågorna. 
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Efter att planprogrammet godkändes har Säröhus arbetet vidare med bland annat trafikutredning, 3D-
modell och fotomontage för att studera påverkan på landskapsbilden.  
Ytterligare direktiv inför planarbetet är listade i planprogrammet. Här är ett urval av vad som kommer 
att behöva studeras:  

• Höjdangivelserna bör studeras noga i husets olika delar och inte anges generellt över byggrätten. 

• Dagvatten ska tas om hand lokalt inom fastigheten.  

• Område för parkering måste säkerställas över tid.  
 

 
Preliminär avgränsning av planområdet. 

 

FÖRVÄNTAD NYTTA 
Nyttan med projektet är att befintlig verksamhet får möjlighet att utvecklas. Detta stämmer överens med 
kommunens mål om att ha det bästa företagsklimatet i Västsverige.  
Ny detaljplan förväntas även ge en bättre helhetsbild i arbetet med bygglov och marklov än de fyra olika 
detaljplaner som gäller för området idag. 
 

HÅLLBARHETSASPEKTER 
I och med att befintlig verksamhet utvecklas nyttjas framför allt den yta som redan är tagen i anspråk för 
ändamålet inklusive redan utbyggd infrastruktur. Den bebyggda ytan inom planområdet föreslås öka 
marginellt. Det innebär därför ingen eller mycket liten påverkan på naturvärden och dagvatten. Delar av 
planområdet ligger inom område där strandskyddet återinträder, dessa delar är redan utbyggda. 
 
Särön och därmed planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, friluftsliv, rörligt friluftsliv 
och högexploaterad kust. Naturområdet intill planområdet, Särö Nordanskog omfattas även av 
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riksintresse för naturvård. Planområdet är till stor del redan utbyggt eller taget i anspråk för Säröhus 
verksamhet och ett genomförande av detaljplanen bedöms därför ha marginell påverkan på 
riksintressena.  
 
Projektet påverkas indirekt av klimatförändringar i form av höjda havsnivåer. Projektområdet är högt 
beläget men tillfartsvägar riskerar på sikt att bli översvämmade vid höjda havsnivåer. 
 
Projektet gynnar den ekonomiska hållbarheten på så sätt att befintlig verksamhet kan utvecklas vilket 
medverkar till ett rikt näringsliv.  
 

UPPDRAG 
Uppdraget innebär att ta fram förslag till detaljplan för hotell- och konferensanläggning på Särö 1:441 
med flera.  
Prioritering 
Det är mycket viktigt att detaljplanen håller en hög kvalitet och tydlighet inför framtida bygglovsärenden 
och därför prioriteras kvaliteten högst. Även tiden är av betydelse då Säröhus berörs av ett antal 
tillsynsärenden som har fått uppskov fram till november 2023 i väntan på att detaljplanen tas fram. 
Detaljplanen behöver därför vara antagen innan dess. Projektet förväntas hålla uppsatt budget eftersom 
flera utredningar redan är framtagna. 

 
 

PROJEKTETS LEVERANSER 
Projektet kommer leverera en detaljplan. Detaljplanen kommer upprättas med ett standardförfarande 
vilket innebär att detaljplanen kommer genomgå samråd och granskning innan antagande. Till de olika 
skedena i planprocessen levereras planhandlingar. 

 

BERÖRINGSPUNKTER 
Parallellt med detta projekt pågår ett planarbete för grannfastigheten Särö 1:440. Arbetet med de två 
detaljplanerna bedöms inte påverka varandra mer än att de ligger intill varandra.  
Angränsande föreslaget planområde ligger Särö Nordanskog där Länsstyrelsen i Halland arbetar med att 
bilda ett naturreservat för området. Detta bedöms inte påverka projektet då den bebyggda ytan inom 
Säröhus endast marginellt föreslås utökas. 
 

AVGRÄNSNINGAR 
Projektet kommer att hantera: 

- Avgränsning av byggrätten vad gäller höjd och area.  
- Byggnadens utformning och påverkan på omgivningen 



 

PROJEKTBESTÄLLNING 
 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 
4 (5) 

 
- Trafik och parkering 
- Dagvattenhantering 
- Påverkan på riksintressen och strandskydd 

Projektet berör inte utveckling av angränsande områden längs kustremsan eller andra grannfastigheter.  
 

TIDPLAN 
Q2 2022 Uppdragsbeslut BNAU 
Q4 2022 Samråd 
Q2 2023 Granskning 
Q4 2023 Antagande BN 
 

EKONOMI 

PLANKOSTNADSAVTAL 
Plankostnadsavtal finns med Säröhus. Säröhus bekostar framtagande av detaljplanen inklusive 
eventuella utredningar och nedlagd tid för kommunens tjänstemän. Detta regleras i avtalet. 
 

KOMMUNALA KOSTNADER 
Kommunen väntas inte ha några kostnader i samband med projektet.  

 

KOMMUNALA INTÄKTER 
Inga intäkter är aktuella för kommunens del. 

 

DRIFTSKOSTNADER  

Kommunen väntas inte få några driftskostnader på grund av detaljplanen. 
 

BESLUT OCH RAPPORTERING 
 

RAPPORTERINGSRUTINER 
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till planchef via avstämningar. 

Politiska avstämningar sker med BNAU i samband med samråd och granskning. Vid avgörande 
frågeställningar kommer politisk avstämning också att ske utöver ovan nämnda planskeden.  

Projektledaren har även en löpande dialog med exploatören. 

 
 



 

PROJEKTBESTÄLLNING 
 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 
5 (5) 

 
BESLUTSINSTANSER 
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning för detaljplanen. 
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning. Eventuella 
ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av strategisk karaktär beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Antagande av detaljplanen beslutas av byggnadsnämnden. 

 

AVSLUT

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg & Miljö för 
bygglovsprövning.  
 

UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA 
Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Utvärdering kommer även 
ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när området är utbyggt i sin helhet. Då 
kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. Detta enligt den nya modell för 
utvärdering i delprocesser som är under framtagande. 

För de första två stegen av utvärdering är det projektledaren/planarkitekten som är ansvarig för att 
utvärdering görs, för steg tre och steg fyra ansvarar exploateringsingenjören i projektet. 

 
 
 
 
 



Skala 1:10000
500 m

   2022-02-11

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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§ 147 Dnr 2017-00096 

Uppdrag om projektbeställningar för nya detaljplaner för utveckling av 
Säröhus inom Särö 1:441 och för bostäder inom Särö 1:440 

Beslut 

Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut från den 27 mars 2018, § 67, på så sätt att 

byggnadsnämnden ska avvakta att enligt ovan beslut utarbeta förslag till detaljplan 

till dess kommunstyrelsen återkommer med nytt beslut.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram projektbeställningar 

för nya detaljplaner dels för utveckling av Säröhus inom Särö 1:441, dels för 

bostäder inom Särö 1:440. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2018 dels att förslag till planprogram för 

Säröhus, med viss revidering, skulle ligga till grund för kommande planprogram, 

dels att byggnadsnämnden när principavtal med fastighetsägaren tecknats, skulle 

utarbeta förslag till ny detaljplan enligt kommunstyrelsens direktiv, dels att ge 

kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till principavtal med 

fastighetsägaren till Säröhus.  

Arbete med detaljplaneläggning enligt kommunstyrelsens tidigare beslut bör kunna 

påbörjas och slutföras genom att möjligheterna till detaljplaneläggning prövas 

separat för vardera av fastigheterna Särö 1:441 och för Särö 1:440. 

Projektbeställningar för respektive fastighet ska tas fram och godkännas av 

kommunstyrelsen.  

Frågan om detaljplaneläggning kommer vid godkännandet av projektbeställningarna 

att på nytt överlämnas till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden kan därefter 

påbörja arbete med respektive detaljplan, under förutsättning att fastighetsägarna 

träffar behövliga avtal enligt kommunstyrelsens tidigare beslut och kommunens taxa 

för detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-04, § 175 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-11-28, § 579 

Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 67 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Byggnadsnämnden, sökande 
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§ 67 

 

Planprogram för utveckling av Säröhus - fastigheterna Särö 1:440 m.fl. 

KS/2017:96 7.1.2 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni 

2017, med viss revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av 

Säröhus. Revideringen innebär att utvecklingen av Säröhus inte får medföra 

ytterligare byggnation i anslutning till fastigheten i söder.  

Kommunstyrelsen  hemställer hos Byggnadsnämnden att när principavtal är 

tecknat med fastighetsägaren utarbeta förslag till ny detaljplan i enlighet med 

kommunstyrelsen direktiv. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till 

principavtal med fastighetsägaren till Säröhus. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till planprogram för utveckling av Säröhus har nu varit föremål för 

samråd. I bifogad samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret 

inkomna yttranden och föreslår viss revidering av programförutsättningarna som 

direktiv till kommande planläggning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 115, Förslag: Kommunstyrelsen 

beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni 2017, med viss 

revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av Säröhus. 

Revideringen innebär att utvecklingen av Säröhus inte får medföra ytterligare 

byggnation i anslutning till fastigheten i söder. Kommunstyrelsen  hemställer 

hos Byggnadsnämnden att när principavtal är tecknat med fastighetsägaren 

utarbeta förslag till ny detaljplan i enlighet med kommunstyrelsen direktiv. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till 
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principavtal med fastighetsägaren till Säröhus. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-30, Förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni 

2017, med viss revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av 

Säröhus. Revideringen innebär att anläggningen högst får omfatta 115 hotellrum 

samt att fastigheten 1:440 inte ska ingå i planområdet. Kommunstyrelsen  

hemställer hos Byggnadsnämnden att när principavtal är tecknat med 

fastighetsägaren utarbeta förslag till ny detaljplan i enlighet med 

kommunstyrelsen direktiv. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 

att utarbeta förslag till principavtal med fastighetsägaren till Säröhus. 

Samrådsredogörelse, daterad, 2018-01-31, 

Mobilitetsplan – utredning från Säröhus, 

Förslag till planprogram, daterat juni 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Vildstrand (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 

trafiksituationen och beskrivningen av hur trafiken kan komma att se ut inte är 

trovärdig, utan behöver kompletteras inför att planprogrammet ska kunna antas. 

Johan Tolinsson (S), Ulrika Landergren (L), Roger Larsson (KB), Lisa 

Andersson (M) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Hans Forsberg (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet 

ska avgöras idag eller återremitteras.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Godkännande av exploateringsavtal med Fastigheten Rya 4:17 AB avseende detaljplan 
för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för verksamheter 
inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås, mellan kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB, 
undertecknat av bolaget 2022-02-xx. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 
ersättare att för kommunens räkning underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering samt 
övriga nödvändiga handlingar för ärendets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 15 november 2016 ett planprogram för utveckling av Rya 
verksamhetsområde i Frillesås och överlämnade samtidigt till byggnadsnämnden att upprätta en 
detaljplan för Rya verksamhetsområde i Frillesås i enlighet med godkänt planprogram.  

Detaljplanen för Frillesås-Rya 3:77 m.fl. syftar till att skapa förutsättningar för transportsintensiva och 
ytkrävande verksamheter. Kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB är exploatörer inom planområdet 
där kommunen är ägare till Frillesås 3:77 och Fastigheten Rya 4:17 AB är ägare till Frillesås-Rya 4:17. 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. 

Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där genomförandet av 
detaljplanen säkerställs.  

Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och kostnader, 
samordningsfrågor och kostnadsersättningar. Kommunen ansvarar genom nämnden för Teknik för 
iordningställande av allmän platsmark och exploatören betalar ett fast exploateringsbidrag för 
fullgörandet av sin del av exploateringskostnaderna.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-15 
Exploateringsavtal, undertecknat av Fastigheten Rya 4:17 2022-02-xx 
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Beslutet skickas till 
Fastigheten Rya 4:17 AB 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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E X P L O A T E R I N G S A V T A L  

 
Detaljplan för verksamheter Frillesås-Rya 3:77 m.fl. Frillesås 

 
 

Parter:    
 
a) Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen 
b) Fastigheten Rya 4:17 AB (559110-4137), BOX 9252 400 96 Göteborg, nedan kallad 

Exploatören 
 
Kommunen och Exploatören kallas gemensamt Parterna 
 

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

1. Uppdrag, politiska beslut m.m. 

1.1 Byggnadsnämndens arbetsutskott uppdrog 2017-05-05 åt samhällsbyggnadskontoret 
att upprätta ny detaljplan för ”Detaljplan för verksamheter Frillesås-Rya 3:77 m.fl. 
Frillesås”, Detaljplanen.  

1.2 Kommunen har tagit fram förslag till Detaljplan. Förslaget har varit utställt för samråd 
mellan 2020-11-03 och 2020-12-01. Granskning genomfördes mellan 2021-07-20 och 
2021-08-27. 

1.3 Ett samarbetsavtal (KS/2020-00049, §53), Samarbetsavtaletavtalet, har tecknats 
mellan Kommunen och Exploatören. Samarbetsavtalet föreskriver att ett 
Exploateringsavtal, Avtalet, ska upprättas innan Detaljplanen kan antas av 
Kommunfullmäktige. 

2. Exploateringsområde 

2.1 Det område som är föremål för Exploatörens genomförandet av Detaljplanen är 
ungefärligt markerat med rosa linje på karta, bilaga A, Exploateringsområde. 
Exploateringsområdet utgörs av: 

a) Exploatörens fastighet Frillesås-Rya 4:17 

b) Trafikverkets vägområde, markerat med ”VÄG” på den bilagda plankartan, bilaga 

A. 

3. Syfte, innehåll och förutsättningar 

3.1 Avtalet reglerar exploateringen för det område som berörs av Detaljplanen, 
Planområdet, och genomförandet av åtgärderna inom Exploateringsområdet. 
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3.2 Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av verksamheter, gator 
och naturområden. Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom Planområdet. 

3.3 Exploatören kommer inom Exploateringsområdet troligtvis uppföra 1- 2 
verksamhetslokaler. 

4. Planförhållanden  

4.1 Delar av Planområdet är planlagt, detaljplan LFP35, men genomförandetiden har gått 
ut. Exploateringsområdet är inte planlagt sedan tidigare. 

5. Fastigheter och ägare 

5.1 Planområdet omfattar exploatörens fastighet Kungsbacka Frillesås-Rya 4:17 
Fastigheten, Kommunens fastigheter Kungsbacka Frillesås-Rya 3:77, Frillesås-Rya 
4:167 och del av Almedal 1:22 vilken ägs av privatperson. 

B. ÖVERLÅTELSE AV MARK M.M. 

6. Fastighetsreglering 

6.1 Kommunen erhåller allmän platsmark 

Den del av Fastigheten som enligt Detaljplanen utgör allmän plats ska genom 
fastighetsreglering överföras till Kommunens fastighet Frillesås-Rya 3:77 eller annan 
lämplig fastighet. Områdena är markerade med ”GATA” och ”VÄG” i grå färg samt 
”NATUR” i grön färg på den bilagda plankartan, bilaga A. 

Överföring av ovan nämnda markområden ska ske utan ersättning. 

Kommunen ansvarar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning. 

Upprättande och tecknande av separat överenskommelse om fastighetsreglering ska 
ske innan antagandet av Detaljplanen. 

7. Gemensamhetsanläggningar 

7.1 Inom Planområdet finns det två gemensamhetsanläggningar, Kulla GA:2 (fiber) och 
Kulla GA:3 (avlopp). Dessa kan komma att omprövas så att de inte längre belastar 
planområdet. Kommunen ansvarar för och bekostar eventuell omprövning av 
gemensamhetsanläggningarna hos lantmäteriet.  

8. Servitut, nyttjanderätt 

8.1 Servitut 

Inom planområdet finns ett officialservitut för väg, 1384-05/9.1 till förmån för 
Almedal 1:23, vilket belastar Fastigheten. Området för officialservitutet är planlagt 
som allmän platsmark GATA med kommunalt huvudmannaskap varpå marken ska 
överlåtas till kommunal ägo. Då officialservitutets syfte kommer att uppfyllas med den 
nya kommunala gatan kommer officialservitut att bli onyttigt och ska upphävas genom 
fastighetsreglering. 
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Nyttjanderätt 
 
Ett nyttjanderättsavtal ska upprättas mellan Kommunen och Exploatören gällande 
tillfällig väg åt Almedal 1:23 inom Fastigheten inför utbyggnad av anläggningar inom 
området för GATA inom Exploateringsområdet. Ingen ersättning ska utgå för 
upplåtelsen. 

9. Lantmäteriförrättning 

9.1 Exploatören svarar för ansökan och bekostar fastighetsbildningsåtgärder inom  
Fastigheten, såsom avstyckning och bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar för styckningslotternas gemensam behov. 

9.2 Kommunen ansöker om fastighetsreglering av allmän platsmark enligt punkt 6 samt 
upphävande av officialservitut enligt punkt 8 och eventuell ersättning som kan utgå för 
upphävande av officialservitutet. Exploatören ska även stå för eventuell ersättning som 
kan utgå för upphävande av officialservitutet. 

C.  EXPLOATERING 

10. Byggnader och anläggningar inom kvartersmark 

10.1 Exploatören ansvarar för utförande av byggnader och anläggningar för 
industriändamål inom Exploateringsområdet.  

10.2 Anslutning mot allmän plats och befintliga gator med mera    

Exploatören ansvarar för att anläggningarna inom kvartersmark ansluts till allmänna 
gator eller annan allmän plats, på ett tillfredsställande sätt. 

Efter Detaljplanens antagande fastställer Kommunen höjdsättningen för allmän plats 
inom hela Planområdet genom detaljprojektering. Höjdsättning av byggnader, gårdar 
med mera inom Exploatörens kvartersmark ska anpassas till den fastställda 
höjdsättningen på angränsande allmän plats (gata/natur). 
 
För att säkerställa att anpassning av höjdsättningen sker ska Exploatören göra 
regelbundna avstämningar med Kommunen under projekterings- och 
utbyggnadsskedet. En första avstämning ska ske i samband Exploatörens uppstart av 
projektering av Fastigheten för att tydliggöra förutsättningarna i anslutning till 
Fastigheten. 
 
Exploatören ska stämma av placering av infarter till de nya fastigheterna inom 
Exploateringsområdet med Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, innan 
ansökan om bygglov skickas in. 

10.3 VA-anläggningar                 

Dricks-, och spillvattenanslutning ska byggas ut fram till kvartersmark. 
Dagvattenanslutning ges mot naturmarken väster om Fastigheten. Kapaciteten på 
allmänt ledningsnät för dricksvatten kommer att medge uttag av brandvatten. I de fall 
högre vattentryck önskas än vad Kommunen behöver bygga ut får detta anordnas och 
betalas av Exploatören alternativt respektive blivande fastighetsägare.  
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Om Exploatören avser att installera sprinkleranläggning ska detta anordnas och 
bekostas av Exploatören i enlighet med Kungsbacka kommuns dokument ”Riktlinjer 

för sprinkleranläggningar”, daterad 2014-02-03. 

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda 
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Dag-, drän- och 
spillvatteninstallation inom kvartersmarken ska utformas med hänsyn till 
uppdämningsnivån i det allmänna avloppsnätet. Lägsta höjd på färdigt golv ska, för att 
anslutning med självfall ska tillåtas, vara minst 0,3 meter över marknivå i 
förbindelsepunkt. 

10.4 Parkering 

Exploatören ansvarar för, att inom den egna kvartersmarken anordna och bekosta 
parkering för bil och cykel i den omfattning som krävs för att tillgodose de nya 
fastigheternas parkeringsbehov. Exploatören förbinder sig att följa fastställd 
parkeringsnorm för området, som redovisas i Detaljplanens planbeskrivning. 
Parkeringslösningen för varje fastighets behov ska redovisas vid ansökan om bygglov. 

10.5 Tillgänglig utemiljö 

Vid all nybyggnation ska god tillgänglighet eftersträvas. Personer med olika 
funktionshinder ska lätt kunna orientera sig samt enkelt, självständigt och utan fara ta 
sig fram till och inom områdena. Markbeläggning, belysning, väghållning och 
skyltning ska underlätta framkomligheten. 

11. Dagvatten                   

11.1 Exploatören är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för avledande av vatten från den 
egna kvartersmarken så att inte skada uppstår på grannfastigheterna. Exploatören ska 
även bekosta eventuella nödvändiga anordningar för avledande av grund- och ytvatten 
från angränsande allmän platsmark. Kommunen ansvarar inte för skada förorsakad av 
sådan eventuell vattenavrinning, under förutsättning att Kommunen inte efter 
överlåtelsen vidtagit sådana åtgärder på angränsande markområden, att väsentligt 
ökade olägenheter i fråga om vattnets avrinning uppstått för Exploatören. 

11.2 Exploatören är medveten om att dagvattnet inom den egna kvartersmarken ska 
fördröjas och renas innan det avleds till kommunens anläggning. Åtgärderna ska 
utföras inom den egna fastigheten och bekostas av Exploatören. Exploatören kan ta 
inspiration på möjliga lösningar för dagvattenhantering i Kommunes policy för 
dagvattenhantering. 

11.3 Ambitionen för Planområdet är att Exploatören ska anlägga en fördröjningsanläggning 
med en effektiv volym om 1 m3 vatten per 100 m2 hårdgjord yta. Utflödet bör 
motsvara 10-årsflöde för förhållanden innan exploatering. Magasinen får förses med 
bräddfunktion vid fullt magasin. 

12. Byggplatsåtgärder, framkomlighet, etableringsytor m.m. 

12.1 Kommunen ska få nyttja del av Fastigheten för tillfällig väg för omledning av trafik 
till Almedal 1:23 under tiden som anläggningar inom GATA byggs ut. Ett separat 
nyttjanderättsavtal ska upprättas inför utbyggnad, se punkt 8.1. 
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12.2 Exploatören ansvarar för att informera allmänheten i närområdet om sitt byggprojekt 
genom att till exempel sätta upp skyltar med information om vad som byggs, vem som 
bygger och när utbyggnaden beräknas vara klar 

12.3 Exploatören har inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark för upplag, 
arbetsvägar, uppställning eller annat ändamål. Exploatören har inte heller rätt att utan 
tillstånd ta bort eller förändra kommunala anordningar. 

12.4 Om Exploatören önskar nyttja Kommunens mark för ovan angivna ändamål och 
tillstånd till detta kan medges ska avtal upprättas. För nyttjandet utgår avgift. 
Eventuellt avtal kommer bland annat reglera återställande, ersättningar och 
upplåtelsetid. Vid eventuellt behov ska Exploatören därför meddela Kommunen i god 
tid vilka eventuella etableringsytor som behövs för projektets genomförande.  

12.5 Om nyttjandet avser upplåten allmän plats eller annan offentlig plats ska 
bestämmelserna om upplåtelse av offentlig plats tillämpas. Tillstånd ska sökas hos 
polisen och avgift utgår enligt särskild taxa. Tillståndsfrågan hanteras i detta fall av 
kommunens förvaltning för teknik, Teknik. 

12.6 Om nyttjandet avser övrig mark ska arrendeavtal upprättas. För nyttjandet utgår i 
sådant fall marknadsmässig arrendeavgift. Tillståndsfrågan hanteras i detta fall av 
kommunens samhällsbyggnadskontor. 

12.7 Trafiken på angränsande gator samt till angränsande befintlig bebyggelse ska kunna 
ske på ett tillfredsställande sätt under byggnadstiden. Tillfällig omledning av trafik ska 
godkännas av respektive väghållare. Inskränkningar i befintlig standard får göras 
endast efter tillstånd från väghållaren. 

12.8 Eventuella provisorier och ombyggnader inom allmän plats eller annan av Kommunen 
ägd mark, som är nödvändiga för att genomföra Exploatörens byggnation, ska 
återställas till ursprungligt skick och bekostas av Exploatören. Åtgärder och 
återställande ska utföras i samråd med Kommunen.  

12.9 Exploatören är ersättningsskyldigt gentemot Kommunen för skador på Kommunens 
egendom som har sin grund i Exploatörens arbeten eller verksamhet enligt detta avtal. 
För det fall Kommunen gentemot tredje man görs ansvarig för inträffade skador 
orsakad av Exploatören, ska Exploatören hålla Kommunen skadeslös. Eventuella 
ersättnings- och skadeståndsanspråk från tredje man till följd av Bolagets arbeten och 
verksamhet enligt detta avtal, exempelvis till följd av tillfällig omledning av trafik 
eller andra provisorier, ska i första hand hanteras av Exploatören. Kommunen ska 
därför som utgångspunkt kunna hänvisa skadelidande tredje man till att ställa sådana 
krav mot Exploatören. För det fall ersättnings- eller skadeståndsanspråk riktas direkt 
mot Kommunen ska Kommunen samråda med Exploatören innan Kommunen medger 
eller avtalar om eventuell ersättning till tredje man. Exploatören ansvar inkluderar 
ansvar för skador som orsakas av entreprenör eller annan som Exploatören anlitar. 

13. Besiktning och återställande    

13.1 Före byggstart ska Exploatören kalla Kommunen, genom Teknik (gata, park, va och 
bredband) till förbesiktning i syfte att tillsammans med Kommunen göra en 
okulärbesiktning med fotodokumentation av berörda befintliga kommunala 
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anläggningar och mark. En avstämning ska vidare ske med Teknik angående eventuell 
filmning av befintliga ledningar. Eventuell filmning utförs och bekostas av 
Exploatören som delger resultatet till Teknik. 

13.2 Delbesiktning av kommunala anläggningar ska genomföras efter varje utfört 
delmoment, exempelvis pålning och sprängning, om kommunen anser det nödvändigt. 
Exploatören ska bereda Kommunen tillfälle att utföra delbesikning efter utfört 
delmoment. 

13.3 Exploatören ansvarar för skador som Exploatören förorsakar på Kommunens 
befintliga anläggningar, inom eller utanför Exploateringsområdet och som 
förbesiktats, under tiden byggnads- och anläggningsarbeten pågår på kvartersmark. 
När dessa arbeten avslutats ska Exploatören kalla Kommunen till efterbesiktning  

13.4 Eventuella skador på Kommunens mark eller anläggningar inom och utanför 
Exploateringsområdet, som konstateras vid efterbesiktningen, ska skyndsamt åtgärdas 
av Exploatören på dennes bekostnad i den mån skadan uppkommit till direkt följd av 
Exploatörens eller dennes entreprenörers verksamhet inom Planområdet. 

13.5 Akuta skador på Kommunens mark eller anläggningar inom och utanför 
Exploateringsområdet ska ersättas av Exploatören i den mån skadan uppkommit till 
direkt följd av Exploatörens eller dennes entreprenörers verksamhet inom 
Planområdet. Kommunen svarar, efter samråd med Exploatören, för återställandet på 
Exploatörens bekostnad och Kommunen fakturerar Exploatören efter utfört arbete. 

13.6 Kommunen ansvarar i motsvarande omfattning för eventuella skador som Kommunen 
orsakar på Exploatörens anläggningar inom dennes fastighet.  

14. Kommunaltekniska anläggningar som Kommunen bygger ut 

14.1 Kommunen ansvarar för utförande av projektering, upphandling och iordningställande 
av anläggningar inom allmän plats inom Planområdet. 

14.2 Gatuanläggningar 

Berörda områden och gatuanläggningarnas omfattning, inom de i Detaljplanen avsatta 
områden för allmän plats som Kommunen genom Teknik är huvudman för, redovisas 
med grå färg samt ”GATA”, på bifogad plankarta, Bilaga A.  

14.3 Naturmark 

Berörda områden och naturmarkens omfattning, inom de i Detaljplanen avsatta 
områden för allmän plats som Kommunen genom Teknik är huvudman för, redovisas 
med grön färg samt ”NATUR”, på bifogad plankarta, Bilaga A. 

15. Åtgärder på statliga vägar som Trafikverket utför 

15.1 Inom område för VÄG ska en cirkulationsplats anläggas så att transporter till de nya 
områdena kan ske säkert. Trafikverket ansvarar för utförande av projektering, 
upphandling och iordningställande av statliga vägar som förvaltas av Trafikverket. 
Området redovisas med grå färg samt ”VÄG” på bifogad plankarta, Bilaga A.  
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16. Vatten- och avloppsanläggningar som Kommunen bygger ut  

16.1 Kommunen tillhandahåller förbindelsepunkt för kommunalt vatten- och avlopp 0,5 
meter utanför fastighetsgräns.  

16.2 Följande VA-anläggningar ska utföras inom Planområdet: 

 Dricks-, dagvatten och spillvattenledningar inom Planområdet för försörjning av 
de nya fastigheternas behov. 

 Öppna dagvattenlösningar inom Planområdet, vilka anläggs inom naturmark. 

Teknik är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna inklusive öppna 
dagvattenlösningar. 

17. Genomförande 

17.1 Uppstart av projektet och samordning                 

Kommunen genom Samhällsbyggnadskontoret ska kalla Exploatören och övriga 
berörda parter (el, bredband m.m.) till ett startmöte där presentation och genomgång 
av genomförandet av projektet ska ske.  
Kommunen, genom Teknik, sköter samordningen med andra berörda kommunala 
förvaltningar samt ledningsägande bolag avseende utbyggnad av allmän platsmark. 

17.2 Projektering och iordningställande            

Kommunen genom Teknik ansvarar för utförande av projektering, upphandling och 
iordningställande av gatuanläggningar samt naturanläggningar inom allmän platsmark, 
nämnda i punkt 14. 
Kommunen genom Teknik ansvarar för utförande av projektering, upphandling och 
utbyggnad av allmänna VA-anläggningar, nämnda i punkt 16.  
Utbyggnaden av anläggningar inom den allmänna platsmarken ska ske i samråd med 
Exploatören, i huvudsak enligt Detaljplanens intentioner. Standarden på gator, gång- 
och cykelvägar och naturområden ska följa Detaljplanen och dess planbeskrivning. 
Utbyggnaden av anläggningar inom den allmänna platsmarken ska samordnas med 
utbyggnad av kvartersmark. 

18. Exploateringsbidrag  

18.1 Exploatören förbinder sig att till Kommunen betala ett exploateringsbidrag om 
7 000 000 kronor, vilket utgör Exploatörens hela kostnadsansvar för 
iordningsatällande av allmän plats (projektering, projektledning, byggledning, 
utförande, besiktningar med mera) nämnda i punkt 14 ovan samt del av den statliga 
infrastrukturen nämnd i punkt 15. 

18.2 Kommunen kommer att ställa en faktura på exploateringsbidraget till Exploatören så 
snart detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunen har rätt att ta ut dröjsmålsränta för 
det fall Exploatören inte betalar fakturan inom utsatt tid. 
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19. Gatukostnadsersättning 

19.1 Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser i enlighet med detta avtal, ska 
Exploatören och blivande ägare till Exploatörens fastighet Frillesås-Rya 4:17 anses ha 
erlagt full gatukostnadsersättning för den berörda fastighetens andel i gata, natur och 
annan allmän plats inom Planområdet och Exploateringsområdet. 

20. Anläggningsavgifter för vatten och avlopp 

20.1 Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift till Kommunen enligt vid varje 
betalningstillfälle för kommunen gällande VA-taxa. 

21. Övriga ledningar 

21.1 Anslutningsavgifter för el, tele och opto betalas av Exploatören. 

22. Geoteknik 

22.1 Exploatören ansvarar för och bekostar de tillkommande geotekniska utredningar och 
stabilitetsutredningar som krävs för byggnader och anläggningars grundläggning och 
uppförande samt för de grundförstärkningsåtgärder som erfordras för sin byggnation 
inom Exploateringsområdet. 

22.2 Kommunen ansvarar för de tillkommande geotekniska utredningar och 
stabilitetsutredningar som kan krävas för utbyggnad av allmän plats samt för utförande 
av de åtgärder som erfordras.  

23. Förorenad mark 

23.1 Exploatören ansvarar för och bekostar eventuella kompletterande provtagningar och 
miljötekniska markmiljöundersökningar samt har kostnadsansvaret för sanering av 
eventuella markförorerningar inom sin kvartersmark. Exploatören ansvarar för 
anmälan till berörd tillsynsmyndighet. 

23.2 Om markföroreningar påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar 
Kommunen för sanering samt anmälan till berörd tillsynsmyndighet.  

24. Arkeologi 

24.1 Inga kända fornlämningar finns inom Exploateringsområdet. Om arkeologiskt fynd 
påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark ansvarar Exploatören för anmälan 
till berörd tillsynsmyndighet samt bekostar de åtgärder som tillsynsmyndigheten kan 
kräva. 

24.2 Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar 
Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet.  

25. Dispenser och tillstånd 

25.1 Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta eventuella dispenser inom sin 
kvartersmark.  
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25.2 Kommunen ansvarar för de dispenser som kan krävas för utbyggnad av allmän plats 
samt för utförande av de åtgärder som erfordras.  

D.  ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

26. Tidigare tecknade avtal 

26.1 Detta avtal ersätter det tidigare tecknade Samarbetsavtalet. 

27. Risktagande 

Om hinder, oavsett vilket, skulle uppstå mot att Detaljplanen kan antas samt vinner 
laga kraft ska vardera part svara för sina respektive nedlagda kostnader och således 
inte ställa ersättningsanspråk på motparten. Exploatören ska dock alltid ersätta 
Kommunen för nedlagda plankostnader, vilket regleras i ett separat plankostnadsavtal. 

28. Överlåtelse av avtal och fastigheter 

28.1 Avtalet får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan. 
Exploatören ska i god tid innan avsedd överlåtelse begära sådant medgivande. 
Kommunens medgivande förutsätter att ny part övertar de skyldigheter som gäller för 
Exploatören enligt Avtalet. Vid överlåtelse till helägt bolag inom samma koncern som 
Exploatören tillhör, ska medgivande enligt ovan lämnas om inte särskilda skäl 
föreligger emot ett sådant medgivande. 

28.2 Exploatören är skyldig att skriftligen meddela Kommunen vid eventuell överlåtelse av 
Fastigheten samt vem som förvärvar Fastigheten och den nya ägarens tillträdesdag. 

29. Avtalets giltighet 

29.1 Förutsättningar för Avtalets giltighet är att villkoren nedan är uppfyllda 

 Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun godkänner Avtalet genom beslut som 
vinner laga kraft  

 Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun antar Detaljplanen genom beslut som 
vinner laga kraft  

 Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering som är nödvändiga för 
planens genomförande och som måste beslutas samtidigt av kommunstyrelsen. 

30. Tidsplan 

30.1 Exploatören ska i samråd med Kommunen upprätta en huvudtidplan för 
exploateringen. Om avvikelse sker/riskerar att ske mot huvudtidplanen ska övriga 
parter informeras utan fördröjning. 

Kommunens uppskattad tidplan: 

Projektering under 2022, VA och gata 

Utbyggnad under 2023, VA och gata 
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Trafikverkets uppskattade tidplan: 

Projektering 2023/2024, cirkulationsplats 

Utbyggnad under 2024, cirkulationsplats 

31. Tvist 

31.1 Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 

_______________________________ 
 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera. 
 
 
Mölndal den 2022-02- 
för Fastigheten Rya 4:17 AB 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Namnteckning Namnteckning 
 
 
________________________ ________________________ 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 
 
 
 
Kungsbacka den 2022- 
för Kungsbacka kommun 
 
 
 
________________________ ________________________  
Lisa Andersson  Malin Aronsson 
Kommunstyrelsens Ordförande Kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
Bilaga A Plankarta 
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Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Antagande av detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77, m.fl., i 
Frillesås 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås, 
upprättad 2021-12-23. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 15 november 2016 ett planprogram för utveckling av Rya 
verksamhetsområde i Frillesås och överlämnade samtidigt till byggnadsnämnden att upprätta en 
detaljplan för verksamhetsområdet i enlighet med godkänt planprogram. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att kunna inrymma både höglager och 
ytkrävande såväl som mindre verksamheter. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 juli till 27 augusti 2021. Under 
granskningstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak dagvatten, påverkan på 
trafiknätet, påverkan på landskapsbilden och kulturmiljö, påverkan på natur, påverkan på angränsande 
hästverksamhet. Som en följd av synpunkterna har plankartan justerats rörande dagvattenhantering, 
sammanbyggnad i fastighetsgräns samt skyddsåtgärder längs Almedalsvägen. Dessutom har 
planbeskrivningen reviderats med förtydliganden kring buller, påverkan på kulturmiljö, planerad 
återvinningscentral, naturvärden, ändamålet Z-verksamheter, samt dagvatten och trafik.  

Fastighetsägarna till Almedal 1:23, Frillesås-Rya 4:17, Kulla 1:73 samt Frillesås-Rya 3:124 har lämnat 
synpunkter som inte tillgodosetts  
Planområdet ligger öster om Frillesås tätort, strax väster om E6 Frillesåsmotet. Planförslaget innebär 
att verksamhetsyta om cirka 16 hektar möjliggörs. 

Gällande detaljplaner LFP35bl2, LFP38 och LFP35bl1 anger kvartersmark för industri, tillfartsväg för 
idrottsändamål respektive allmän plats park, och berör en mindre del av planområdet. 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga. 

Länsstyrelsen gjorde i samrådet gällande planprogrammet bedömningen att det inte går att utesluta att 
föreslagen utbyggnad medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför 
upprättats till detaljplanen.   
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-16  
Byggnadsnämnden 2022-01-27 § 14 
Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-12-07), illustration, planbeskrivning 
upprättad december 2021.   
Samrådsredogörelse 2021-05-14 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11                
Granskningsutlåtande 2021-12-23                 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-15           
Översiktskarta 
Kommunstyrelsen 2016-11-15, § 229 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Sakägare 
Fastighetsägare  

 

 
Malin Aronsson      Emma Kjernald 
Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
 
      



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (149) 
Byggnadsnämnden Datum 
 2022-01-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 14 

Godkännande av detaljplan för verksamheter 
inom del av Frillesås-Rya 3:77 med flera, i 
Frillesås, samt överlämnande till 
kommunfullmäktige för att anta detaljplanen 

Dnr BN 2016-00088 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för 
verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 med flera i Frillesås, upprättad 2021-12-23. 

Byggnadsnämnden överlämnar till kommunfullmäktige att anta detaljplan för verksamheter inom 
del av Frillesås-Rya 3:77 i Frillesås. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 28 april 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl.. Planprogram för området 
godkändes av kommunstyrelsen den 15 november 2016.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 juli  27 augusti 2021. Under 
granskningstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak dagvatten, påverkan 
på trafiknätet, påverkan på landskapsbilden och kulturmiljö, påverkan på natur, påverkan på 
angränsande hästverksamhet. Se vidare i granskningsutlåtandet.  

Fastighetsägarna till Almedal 1:23, Frillesås-Rya 4:17, Kulla 1:73 samt Frillesås-Rya 3:124 har 
lämnat synpunkter som inte tillgodosetts.  

Planområdet ligger öster om Frillesås tätort, strax väster om E6 Frillesåsmotet. Planförslaget 
innebär att verksamhetsyta om cirka 16 hektar möjliggörs. 

Gällande detaljplaner LFP35bl2, LFP38 och LFP35bl1 anger kvartersmark för industri, tillfartsväg 
för idrottsändamål respektive allmän plats park, och berör en mindre del av planområdet. 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga. 

Länsstyrelsen gjorde, i samrådet gällande planprogrammet, bedömningen att det inte går att utesluta 
att föreslagen utbyggnad medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har 
därför upprättats till detaljplanen.   

 

 

 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (149) 
Byggnadsnämnden Datum 
 2022-01-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott,2022-01-13, § 5 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-20 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-12-07), illustration, 
planbeskrivning upprättad december 2021. 

Samrådsredogörelse 2021-05-14 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11 

Granskningsutlåtande 2021-12-23           

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-15 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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26.1425.6118.2614.0913.112.9212.6212.5212.4912.4712.6412.4712.4412.4612.5512.3512.2712.2412.2412.1912.0411.8911.8111.6411.8311.8412.0111.9912.0412.1112.0612.0912.212.1912.2412.2112.1112.0912.1412.1912.212.2112.2512.2112.2112.2712.312.1512.2112.2412.2712.2212.1812.2512.2212.2312.312.1512.33

26.1829.0524.4916.2714.7813.3112.8912.5412.4712.412.3812.3612.4312.3912.4312.3512.1512.4712.3912.3412.2112.0712.0311.8611.7311.7711.8412.0511.9212.0512.0912.1512.1212.1312.1312.1312.1912.1412.1912.1312.1912.2212.2212.2412.2212.5612.1412.212.2212.212.2712.312.2312.212.2612.2712.3112.312.34

28.431.3628.9421.6716.1714.1513.0112.512.3912.3112.5112.3612.3112.3412.2811.5912.3912.5312.412.3312.2212.1411.9911.8311.7811.811.9612.0211.9712.1112.0712.1412.1312.1612.0912.0912.1812.1712.212.2212.1412.4212.2312.321212.212.2212.2112.2912.2912.1912.2312.2812.2612.3512.3312.3212.42

33.4730.6829.2523.2320.7115.6813.7614.2112.7512.5512.4712.4312.5812.3712.312.2712.2412.612.4612.4912.5212.3612.3612.2512.0911.9311.8511.8111.91212.0112.0212.0512.112.0712.1412.1312.1212.1612.1412.1912.2312.2512.2212.2111.0312.1912.2512.2212.2612.2812.312.3312.2712.312.3612.3512.4112.3812.41

32.5931.1827.626.2424.0216.7415.6313.6612.9312.7112.5612.512.5111.9912.2712.2411.6912.4112.4712.512.6712.4512.4412.2912.1612.0311.9111.9211.911.9512.0312.0712.0812.1412.0512.0712.0912.0712.2712.1612.112.1712.2512.2812.4212.1712.2412.2512.2912.3112.312.2912.2912.412.3312.4912.412.3712.4612.55

31.8831.4130.9328.924.519.217.1314.5513.2212.9112.7412.5412.4212.6912.2512.1811.7612.4212.4512.4812.5512.5712.512.4312.3112.1412.0312.0311.9611.9611.9912.0812.112.1212.0912.111212.0512.2112.2312.2112.2412.2112.6812.0112.1612.2112.2412.2712.3512.3412.3412.3312.3712.412.4112.4812.4412.4612.6

31.7631.5631.7929.5424.2722.6821.6521.9914.3213.1712.8612.5812.3812.3911.8512.0812.2912.4712.4712.5312.5912.7612.5912.5612.4812.3312.1912.0812.0211.9912.0312.1212.0712.0412.0612.112.112.1312.1812.1112.1112.1312.1911.7412.2512.212.2412.2812.3112.3312.3412.3712.4112.3912.3812.4412.512.5712.612.62

31.7933.6132.9230.3724.7823.7125.8227.1224.213.7513.0412.7112.4412.2112.412.0812.5512.4112.5412.5412.6212.6512.7312.6712.612.4612.3412.212.112.0612.1112.0412.091211.9611.9812.0812.0812.0811.9912.0412.0911.0712.0712.0912.212.2812.2712.3112.3512.3612.3612.3912.4212.4312.4612.5212.612.6912.71

32.5935.1333.2229.4325.5428.4430.829.4227.9918.8913.6312.8712.5812.3112.251212.3412.3412.4512.5212.5912.6412.7912.7712.7812.6212.5412.412.312.2912.1312.1512.1812.0812.1112.0912.0912.0612.0712.0212.0611.1211.9612.0412.0612.1812.2612.3612.3512.3712.3912.412.412.4612.4912.5212.5912.6112.69

35.9933.7932.4126.5927.8730.2930.4430.4931.422.4514.4513.1612.7612.4612.212.1412.2212.3212.512.5412.612.5812.7912.7912.8312.7412.6212.5512.4612.4212.3312.2712.0812.0312.0612.1212.1512.1712.1412.1611.4511.9712.0212.0512.0612.2112.2812.2812.3312.3812.3812.4512.4612.4912.4712.5312.6212.6412.7

3533.3629.9626.7429.5831.3730.5431.7632.3928.6717.0213.713.0112.5512.3512.1812.4512.412.5512.5912.5812.612.6812.8412.812.8112.7712.6812.5512.5212.4312.3312.2512.0612.1212.212.2112.1512.6411.7411.9412.0812.1512.1412.1712.212.3112.3112.312.3512.4312.4312.4212.4712.5212.5612.5912.67

33.5531.8226.7726.9528.8931.8229.1730.730.6228.2923.915.1113.4212.8112.5212.311.7812.2912.5712.6412.6412.6712.712.9812.7312.7812.8312.6812.5612.5312.4712.3912.312.1712.212.2512.2311.9812.3712.1712.1912.1812.1612.1912.2812.2812.2812.3412.3312.3712.3812.4412.512.4912.612.5912.6512.62

31.9228.5226.6327.2228.9231.0629.8528.3428.2327.6223.8918.1314.4513.0412.7212.4612.3712.4512.6112.6612.7112.6912.7112.7312.712.7312.7512.6512.6212.5512.4812.4112.3312.312.2712.6911.812.1812.2112.2612.3312.2312.2612.2412.2512.2712.3512.3612.3412.4312.4712.4812.4912.5612.6312.612.69

30.6427.1326.8228.4230.0729.8928.628.2328.7529.6924.0820.1114.8513.1212.8312.6112.4212.2912.5512.6612.712.6812.6812.6812.8212.6212.6612.6512.6212.5612.4512.3912.3512.2812.0512.2212.2112.2612.2812.2512.2612.2912.4212.3212.3512.3212.3212.3812.4312.4312.512.5512.5712.6112.712.6812.75

29.6326.8427.0429.3730.1430.8428.9827.4729.4328.8226.721.0115.7113.712.9512.7212.5312.5512.4812.612.6712.712.6912.6612.7612.6712.5812.5912.5912.5312.4512.412.3312.2811.6912.2512.2912.312.2712.2912.3312.3212.3212.412.4712.4112.4112.4212.5112.5512.6212.5412.6312.6612.7512.76

26.52728.430.6733.331.2330.2527.7428.9427.7826.2522.4815.4613.6813.1112.8312.6912.4912.5512.4512.5412.6212.6412.6112.6312.6912.5512.5912.612.512.5212.4312.3512.312.1212.3212.3112.3112.3412.3112.3112.3612.412.4212.4312.512.5412.5412.5812.612.6312.712.7112.6612.82

24.7227.7329.2134.3834.5832.8129.0326.5728.0327.5826.8221.5615.5714.113.391312.8112.6412.3112.2812.4312.612.6412.6312.6412.7712.5612.5612.612.6212.5512.4712.4212.3212.3312.3712.3612.3812.3612.3412.3912.412.4512.4812.512.5112.5112.5712.6612.7312.7212.7312.7612.8212.83

26.2628.0830.1234.4834.3531.2926.0524.8325.128.0626.5318.1715.0814.2514.0913.2412.9412.7712.5412.6412.3512.512.6712.5512.6612.5712.6212.6112.6412.6512.5512.4612.411.9712.3212.3612.3512.4412.4812.4912.4812.4512.512.5512.5812.612.612.6112.6612.7312.8712.8912.8212.8

25.8330.1929.4929.9830.6129.526.1724.4424.4824.3320.5316.5814.814.3414.0213.8113.212.8512.5912.0512.2912.5212.6912.6612.6612.6212.6512.6412.6212.6112.5212.4212.0612.3412.4312.4112.4412.4712.5412.5912.5912.5612.5612.5412.6112.6612.7212.7712.7812.7912.8212.8112.8512.95

26.8928.3529.728.3427.6626.5125.8924.2525.0223.1520.5616.7615.3314.7114.1815.6814.2712.8612.5912.4612.4912.5612.6512.6912.6912.6812.6212.6212.6312.5912.4711.9112.3812.4812.4712.4912.5112.5612.6112.6512.6612.6612.6712.6512.6812.6912.7512.8512.8312.8112.8212.7812.72

28.1528.6328.4727.8426.5223.4424.2725.8825.324.9920.7117.2916.3516.4215.1917.5915.1312.9812.6212.3812.4512.5812.7312.7312.6812.6812.6712.7312.6112.5912.4512.4512.3812.4112.412.512.5112.5812.6412.6912.6912.6612.6612.6712.7512.7812.8112.8412.8912.8512.7712.65

26.4429.1728.4327.2326.4923.0320.4923.0725.9223.6817.7818.920.1716.8116.1818.3516.3213.4812.712.4412.3612.5312.7312.6412.7212.7112.6912.7912.5812.5712.112.5612.4712.4412.4412.4912.4812.5612.5612.6112.6412.6612.6212.5912.6112.6712.7412.8112.7812.7712.7112.63

27.1628.2528.2628.2726.0122.9218.8817.9821.0719.7917.5119.4918.3119.7719.2321.7616.4313.6612.812.4712.3512.6812.6412.712.7612.7412.7312.6512.7112.5412.6112.5312.5112.2612.5912.5512.512.4912.4412.4612.4812.5412.5312.5112.5212.512.4312.4612.5112.5412.55

26.3828.927.3627.0226.9620.2818.0317.6717.4717.6817.6817.9318.8721.1323.0720.6115.2713.5512.8612.5912.4212.0412.5312.7312.7912.7712.7112.711.7112.712.6912.6312.6512.612.6111.9612.5812.5712.4912.3912.412.4412.3912.3312.3612.3712.3212.3212.3112.2912.39

26.0127.3827.1527.5525.1319.6717.817.417.3817.2917.6218.2821.4221.1621.3718.1914.7813.6613.0812.6512.5212.5212.4912.6512.7212.812.6712.7512.6412.7412.712.6612.6912.6812.712.6212.6512.4812.5112.5412.4612.412.3612.3512.3312.3412.3312.4412.0312.87

17.917.1625.0426.7424.7519.5518.3617.4217.417.8317.9121.4121.9820.4419.8616.4914.8313.6913.2712.7812.5512.5412.612.6212.7412.7712.7312.5712.7712.8212.8412.7812.7312.7212.7612.7612.7612.6812.6312.6112.412.5812.4812.112.4713.3313.4613.4613.3812.53

21.5417.8817.8517.718.7319.818.5417.9218.0518.3418.5620.5721.8621.7421.4516.914.5913.7413.3612.9912.812.6612.6912.5712.7812.7812.7712.7612.7712.8312.8812.9112.9112.8812.8712.8512.8212.7712.6312.8113.6213.7813.8413.8613.2212.3712.8412.6412.4812.39

25.4626.0527.7119.1817.5317.5817.3616.331717.8418.1618.719.892119.5116.2514.2413.9313.5413.1212.8612.7712.6612.7212.7312.7712.7712.7612.8412.8712.8512.8312.5913.0213.8113.9513.9413.9713.8613.2613.1813.5214.3515.6114.4114.4714.8213.0712.8312.68

25.8427.4728.1827.6826.2922.0917.8716.6917.211716.7716.3215.4215.716.4116.4314.7113.8613.6813.3112.9912.7712.7312.7612.8513.0813.6613.9914.0614.0814.1214.1813.8613.1712.9513.0613.0113.0313.1313.4515.4216.8616.2118.9417.5816.9617.4314.5413.1112.97

26.3528.0531.2730.0625.9823.0920.5219.3917.7318.4918.8615.916.0316.2216.1415.8915.6915.4715.2614.814.5814.4914.5114.3813.7913.1512.9512.9312.612.961313.0313.0213.0113.1113.1513.1813.2513.4914.1618.1915.8421.1720.2619.2718.7420.7114.0113.4713.16

27.3127.9431.8929.9726.3521.3619.0519.0119.7521.5723.2621.7919.1917.1816.5915.9115.113.9413.5613.1912.9112.8212.8212.7912.8812.8712.912.9412.2313.0313.0513.0813.1113.1313.1613.2513.3313.4113.6414.3316.4616.2321.0821.0719.9121.0918.9714.0214.3314.78

27.9628.4131.6429.127.2823.2121.0719.8223.8223.5723.1722.6321.4718.8917.0216.2514.4113.9113.5813.2813.1113.0112.9912.9913.0113.0113.0713.0312.8613.0713.1513.1413.1513.213.2513.3113.3813.5713.8614.2817.4716.4718.819.8920.4320.4717.2714.1914.23

28.8529.2931.4828.2428.4625.7923.8822.9826.5127.7224.6725.1323.4922.1720.7815.9514.3113.7813.4713.2613.1613.1113.1113.0713.113.1213.0513.1112.9313.0113.113.1813.213.2613.3813.3913.5213.5813.814.1614.7615.6118.121820.4221.2716.6914.4814.214.16

30.1930.6331.4128.5328.3528.7327.2529.1830.9227.4426.5526.4524.5124.7822.5616.2614.3613.6913.4913.2913.2213.2413.2213.2413.2313.1713.1812.871313.0513.2113.2413.2713.2913.4413.4713.5813.6113.8514.1214.4814.9415.2216.0917.2416.4614.8114.0813.96

32.4633.7133.6929.7730.2230.5832.3932.4430.8528.8427.9728.6226.2526.9522.0915.4814.813.7513.613.4513.3813.3813.3813.4113.3913.3313.3412.4413.2113.113.2413.2213.2413.313.4513.5213.6213.6913.9314.2414.4114.6515.0115.1715.1414.9614.514.2614.0714.06

34.6934.5332.6831.4933.4635.1635.634.7130.9630.1932.8230.9128.4925.2519.9715.2114.6613.9213.7313.5513.4813.5313.5413.5613.5413.4813.4113.3213.2813.1413.2413.3113.3713.4613.5213.5613.6413.7913.914.1814.4714.6614.8514.7714.6614.4614.314.1514.0414.09

36.3336.3733.7333.5836.2638.3740.1537.7432.736.235.3132.6630.9823.9317.515.1214.4314.113.7413.6513.6113.7113.7113.7313.7313.5613.4813.3613.3313.213.2613.3213.3313.4213.5313.5513.7313.914.0714.3114.5114.6514.6914.6414.5114.4514.2914.1614.1214.19

37.3236.3635.0336.1440.439.0940.0937.9636.5639.5834.7235.9730.7323.1817.1115.3314.7714.2313.913.7913.8313.9313.9213.9413.8513.6113.4313.4113.313.213.313.3113.3413.4613.6713.8113.9314.0614.2114.3514.4814.6314.5414.5514.514.4214.3614.3814.3314.45

39.3237.8938.0442.641.7940.3539.7937.0240.0439.2534.835.5228.9319.7916.4314.7615.0914.714.3113.913.9914.0214.0414.0613.8513.6712.7113.4913.4413.4113.4113.4613.5113.5313.6613.8113.9514.1214.2914.4114.4814.5514.5914.6114.6114.5314.5314.5814.5514.6

41.9841.7143.4344.7842.4141.1239.6339.8640.0537.1736.9934.0525.0719.0816.215.3414.9614.1814.0914.0914.1214.0413.9113.113.913.7913.5913.5313.5113.5413.5513.6713.871414.1214.2414.3814.4714.5614.5714.5814.5914.7514.6814.7614.8314.8114.75

46.146.5746.6142.7142.3844.140.6841.854039.8636.4831.2123.6317.9415.215.5415.4915.2814.4214.2614.2814.0513.8614.9614.613.9413.9113.8313.7313.6813.6513.7613.8213.9514.1214.2614.4214.5514.5614.614.6914.7714.9215.2215.1515.0914.93

49.7646.7245.1843.1545.2542.7343.441.140.7540.5337.728.4924.6717.0815.7115.514.6714.2914.1914.716.2516.2814.1814.1213.9613.9513.8913.8413.913.9114.0414.1714.3214.4914.5414.6714.6614.7515.3317.2416.3115.9315.1715.14

50.0547.3245.346.7143.2639.4541.4239.643.5841.0432.5226.2821.6715.8615.6715.7415.8615.3514.4516.1217.5315.7214.4114.4114.1614.0914.0114.0214.1114.0314.1614.2714.4614.5714.5714.6214.7114.915.9217.6116.0216.2316.2315.46

48.4749.8647.5946.2641.639.1140.7939.9743.8533.3629.6823.2117.3515.9113.6716.7722.4316.516.3414.6114.3414.2614.1514.1114.1514.1214.1914.2914.4814.4514.614.7614.9114.9214.9715.3115.911616.2217.1315.7516.32
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Lagstöd

Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Egenskapsgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Administrativ gräns PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Väg, statlig PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

VÄG 

Huvudgata PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

GATA

 

1

Lokalgata PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

GATA

 

2

Naturområde PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

NATUR

Kvartersmark

Återvinningscentral

PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

E

 

1

Teknisk anläggning PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

E

 

2

Industri PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

J

Verksamheter, undantaget sällanvaruhandel PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

Z

 

1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd

Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom

användningsområdet

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd är 30 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

30

Högsta nockhöjd är 12 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

12

Högsta nockhöjd är 20 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

20

Högsta nockhöjd är 16 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

16

Fastighetsstorlek

Största fastighetsstorlek är 6000 kvadratmeter PBL (2010:900) 4 kap. 18 § 1 std 

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas i fastighetsgräns

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p

Byggnadsverk ska placeras minst 15 meter från Almedalsvägen PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pp
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Utformning takvinkel

Minsta takvinkel är 12 grader PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p

12

Markens anordnande och vegetation

Upplag får inte finnas mot östra sidorna av användningsområdet. PBL (2010:900) 4 kap. 10 §n 

Skydd mot störningar

Fasad som vetter mot Almedalsvägen ska inom ett avstånd av 30 - 50

meter från Almedalsvägens vägbana utformas i obrännbart material.

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm
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Fasad, inklusive dörrar och fönster, som vetter mot Almedalsvägen,

ska inom ett avstånd av 15 - 30 meter från Almedalsvägens vägkant,

motsvara brandteknisk klass EI30

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

2

För alla byggnader inom 50 meter från Almedalsvägens vägkant ska

minst en utrymmningsväg finnas som inte vetter mot leden.

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

3

För etablering på ett avstånd av 15-30 meter ifrån Almedalsvägen

vägkant ska åtgärder införas som förhindrar mekanisk konflikt

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

4

Vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska

området i så stor utsträckning som möjligt utformas på ett sätt som

motverkar spridning av vätska in på området

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

5

Vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska

sidoområdet längs med leden utformas på ett sätt som begränsar

konsekvensen av ett avåkande fordon. På detta sätt minskas risken

för punktering av tank

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser Allmänna platser

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. . PBL (2010:900) 4 kap. 17 §1a

 

3

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. . PBL (2010:900) 4 kap. 17 §a

 

1

Villkor för lov

Bygglov får inte ges för byggnad och upplag och parkering får inte

uppföras förrän kraftledning flyttats.

PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 1 st 2 pa

 

2

Administrativa bestämmelser Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. PBL (2010:900) 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. PBL (2010:900) 4 kap. 7 §
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Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG

Planbeskrivning för detaljplan för verksamheter inom del av  
Frillesås-Rya 3:77, m.fl. i Frillesås

Upprättad 2021-12-22
Diarienummer 2016-00088
Detaljplanen upprättas med utökat standardförfarande i enlighet med plan- och  
bygglagen 2010:900.

Handläggare

Johanna Vinterhav, planarkitekt 0300-83 40 17
Lisa Carlsson, exploateringsingenjör 0300-83 54 32

Handlingar:

• Planbeskrivning, denna handling
• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationskarta
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning (publiceras ej digitalt)
• Miljökonsekvensbeskrivning (Norconsult 2020-09-07, reviderad 2021-04-30)

Bilagor:

• Arkeologisk utredning (Kulturmiljö Halland 2016-12-08)
• Arkeologisk förundersökning 2020 (Kulturmiljö Halland rapport 2021:18)
• Geoteknisk utredning (Norconsult 2020-04-02)
• PM Lokaliseringsprövning för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka kommun 

(Kungsbacka kommun 2020-08-25)
• Trafikutredning (AFRY 2020-04-01, reviderad 2021-11-17)
• Trafikförslag (AFRY 2020-06-01)
• Trafikbullerberäkningar Frillesåsvägen (Norconsult 2021-06-16)
• VA- och dagvattenutredning (Sweco 2020-08-10, reviderad 2021-04-23)
• VA- och dagvattenutredning, komplettering (Sweco 2021-11-24)

Tidplan för detaljplanens framtagande

• Samråd Q4 2020
• Granskning Q3 2021
• Antagande Q2 2022



2  Planbeskrivning Planbeskrivning  3

Innehåll

Sammanfattning av planförslaget .............................................4

Bakgrund ........................................................................................5
Uppdrag ....................................................................................................................5
Planens syfte .............................................................................................................5
Planens huvuddrag ....................................................................................................5
Läge, areal och markägoförhållanden ........................................................................5

Tidigare ställningstaganden .......................................................6

Förutsättningar .............................................................................8
Mark och natur .........................................................................................................8
Social hållbarhet - nulägesanalys.............................................................................13
Bebyggelseområden.................................................................................................14
Gator och trafik ......................................................................................................16
Teknisk försörjning .................................................................................................17
Hälsa och säkerhet ..................................................................................................18

Detaljplanens innebörd ............................................................ 20
Inledning.................................................................................................................20
Bebyggelse ..............................................................................................................20
Trafik och parkering ................................................................................................22
Friytor och rekreation .............................................................................................24
Teknisk försörjning .................................................................................................28
Hälsa och säkerhet ..................................................................................................30

Beskrivning av planbestämmelser ......................................... 34
Användning allmän plats ........................................................................................34
Användning av kvartersmark ..................................................................................34
Egenskapsbestämmelser ..........................................................................................35
Administrativa bestämmelser ..................................................................................36

Överväganden och konsekvenser ...........................................37
Nollalternativ ..........................................................................................................37
Miljökonsekvenser ..................................................................................................37
Sociala konsekvenser ...............................................................................................44
Ekonomiska konsekvenser ......................................................................................44
Inledning.................................................................................................................45
Organisatoriska frågor ............................................................................................45
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning ................................................................46
Fastighetsrättsliga konsekvenser .............................................................................46
Avtal .......................................................................................................................49
Tekniska frågor .......................................................................................................50
Ekonomiska frågor ..................................................................................................52



4  Planbeskrivning Planbeskrivning  5

Sammanfattning av planförslaget
Planens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både 
större och mindre verksamheter. Planområdet omfattar ca 36 hektar. 
Planförslaget ger möjligheten att uppföra verksamhetslokaler av olika slag. Planområdets 
läge nära motet vid E6 ger goda förutsättningar i synnerhet för lager och logistiska verk-
samheter. Inom delar av planområdet går det att uppföra höglager med maximalt 30 meters 
nockhöjd. I södra delen av planområdet tas särskild hänsyn till gårdsmiljöerna i närområdet 
- här föreslås mindre verksamheter i byggnader i mindre skala.
Kvartersmarken omfattar cirka 28 hektar. Exploateringsgraden är 60% byggnadsarea per 
fastighet. Detaljplanen möjliggör således cirka 16 hektar byggnadsarea. 
Ytor för allmän plats NATUR möjliggör dagvattenhantering inom området. 
Detaljplaneförslaget tar jordbruksmark i anspråk. Flera platser, med större sammanhäng-
ande markområde och i närheten av trafikmot längs E6, har jämförts i en lokaliserings-
prövning. Den aktuella ytan visade sig vara den bästa i en avvägning mellan aspekter som 
jordbruksmark, strandskydd, naturskydd, kulturmiljöskydd och näringsliv. 
Planförslaget ger en stor påverkan på landskapsbilden i området. Med ambitionen att mins-
ka påverkan på landskapsbilden har högre byggnader förlagts längst i öster, med visuellt stöd 
av kullarna. Närmast Almedalsvägen föreslås nockhöjden vara lägre för att bevara utblicken 
västerut. I en zon av 200 meter från befintliga bostadshus föreslås också en lägre nockhöjd.
Planförslaget är inte i överensstämmelse med kommunens översiktsplan som gällde under 
framtagandet av detaljplanen, varför planarbetet har genomförts med utökat förfarande. De-
taljplanen är i överensstämmelse med den nya översiktsplanen, som antogs av kommunfull-
mäktige 2021-11-09, i vilken området är utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för detaljplanen. 

 
   Planfakta

   Huvudsaklig användning: Industri och verksamheter 
   Yta planområde:  cirka 36 hektar
   Yta kvartersmark:   cirka 28 hektar
   Sammanlagd byggnadsarea: cirka 16 hektar
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Bakgrund
Kungsbacka kommun vill utveckla verksamhetsområden i strategiskt viktiga lägen utmed de 
utvecklingsstråk som är utpekade i översiktsplanen. 
Det råder stor brist på verksamhetsmark för näringslivet i Kungsbacka kommun och i hela 
regionen. I dialog med företagen i kommunen utmärker sig bristen på byggbar mark som 
en av de stora utmaningarna. Det finns ett stort behov av kontor, lager och produktionsytor. 
Kommunen ser även en ökad efterfrågan på större lager- och logistikfastigheter, men de 
behov som dessa etableringar har i fråga om höjd och exploateringsgrad kan inte tillgodoses 
inom kommunen. Näringslivet i kommunen präglas av företag med mellan 1 och 20 an-
ställda och det är i detta spann som tillväxten framförallt sker. Det finns därför ett behov av 
mark som är planlagd för såväl stora som mindre etableringar. 
Aktuellt område ligger öster om Frillesås tätort, mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen 
och har pekats ut som ett möjligt verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter (”Ny mark för näringslivet” Kungsbacka kommun 2009). Det finns 
få platser i kommunen med lika goda förutsättningar för ett verksamhetsområde som detta. 
Ett planprogram för området godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 229. Detta 
detaljplaneförslag är ett bidrag till att uppnå kommunfullmäktiges mål att ha det bästa före-
tagsklimatet i Västsverige. 

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-05-05 § 183 att uppdra åt förvaltningen 
att upprätta förslag till detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 i Frillesås. Sam-
tidigt beslutades att inkludera den angränsande fastigheten Frillesås-Rya 4:17 i planområdet, 
för vilken ett positivt planbesked meddelades av kommunstyrelsen 2016-02-23 § 30.
Kommunstyrelsen gav också som direktiv att i det fortsatta planarbetet utreda en alternativ 
vägdragning mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen i närheten av planområdets södra 
plangräns.

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att kunna inrymma både höglager 
och ytkrävande såväl som mindre verksamheter. 

Planens huvuddrag
Planförslaget omfattas till största delen av kvartersmark för industri såsom produktion, lager 
och logistik. Här är tillåten nockhöjd upp till 30 meter för att kunna inrymma höglager. I 
söder föreslås ett mindre område för verksamheter inriktade mot service, lager och tillverk-
ning, dock ej sällanvaruhandel. Allmän platsmark finns för gata och natur. Naturområdena 
ska inrymma dagvattenhantering. 
Mot bakgrund av att platsen erbjuder unika möjligheter för större etableringar så har nä-
ringslivets intressen i avvägning mot andra intressen generellt fått företräde.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger öster om tätorten Frilleås och strax väster om E6:an och Frillesåsmotet. 
Marken utgörs idag av jordbruksmark och betesmark och omfattar cirka 36 hektar. Frillesås-
Rya 3:77 och 4:167 ägs av kommunen. Frillesås-Rya 4:17 ägs av Fastigheten Rya 4:17 AB.
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Miljöbalken kap 4:2) och  
högexploaterad kust (Miljöbalken kap 4:4). Utanför planområdet finns E6, som är riksin-
tresse för väg (riksintresse Trafikverket), och Natura 2000-området som omfattar Vendelsö-
arna och ligger utanför Löftaåns utlopp.

Översiktliga planer

Under framtagandet av denna detaljplan gällde den tidigare kommunövergripande översikts-
planen, antagen av kommunfullmäktige 2006. I den ligger de aktuella fastigheterna utanför 
utvecklingsområdet för Frillesås tätort. Detaljplanen var således inte förenlig med översikts-
planen och därför genomfördes detaljplanearbetet med ett så kallat utökat förfarande (Plan- 
och bygglag (2010:900) 5 kap 7 §). 
En ny kommunövergripande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2021-11-09. En-
ligt den nya, nu gällande översiktsplanen är det aktuella området utpekat som utvecklings-
område för verksamheter. 

Planprogram 
Ett planprogram för Rya verksamhetsområde godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 
295. Planprogrammet omfattar Frillesås-Rya 3:77 och föreslår industriändamål där området 
längst i söder föreslås vara ”ej störande industri”, se karta nedan.

Programområdet omfattade ett mindre område än detaljplaneområdet.

Plankarta för planprogrammet som godkändes av 
kommunfullmäktige 2016. Den röda linjen markerar 
utbredningen av det aktuella 
detaljplaneförslaget. 
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Detaljplaner 
Planområdet berör tre gällande detaljplaner. Detaljplanerna heter 1. LFP35bl2 (kvarters-
mark för industri), 2. LFp38 (tillfartsväg för idrottsändamål) och 3. LFP35bl1 (allmän plats 
för park). Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner. De tre detaljplanerna fö-
reslås upphävas inom de ytor som omfattas av det nu aktuella planområdet. Se karta nedan. 

Kommunala beslut i övrigt 
Området är utpekat i kommunens handlingsplan för nya verksamhetsområden under perio-
den 2009-2012 (”Ny mark för näringslivet”, Kungsbacka kommun 2009)

Den linjerade ytan markerar aktuellt planområde. Cirklarna markerar de gällande detaljplaner som berörs. 

Betongindustrin1

2
3
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Förutsättningar

Mark och natur

Mark, vegetation och fauna

Aktuellt område utgörs främst av en blandning av aktivt odlad och igenväxande åker- och 
betesmark, betesmark samt fuktig, kraftigt igenvuxen före detta odlingsmark som ligger 
kring ett centralt beläget höjdområde med blandskog. Området genomkorsas av några öppna 
diken och stenmurar. En kraftledning går igenom området, i huvudsak i nordsydlig rikt-
ning. I väster gränsar området mot Rya Industriväg och planlagt, hårdgjort område som idag 
utnyttjas som lagerytor för betongvaror av företaget Benders Sverige AB. I nordost gränsar 
planområdet till ett skogbevuxet höjdområde. Vidare ingår ett avsnitt med åkermark norr 
om Almedalsvägen, vilket gränsar mot ett mindre industriområde. 
En bedömning av naturvärdena inom planområdet har gjorts utifrån svensk standard för 
naturvärdesbedömning. Merparten av planområdet består av åker- och betesmark samt igen-
vuxna före detta odlingsmarker, vilka inte bedömts nå upp till någon naturvärdesklass enligt 
standarden. Det betyder dock inte att naturvärden saknas här. Vissa naturvärden finns till 
exempel knutna till biotopskyddade värdeelement som stenmurar och öppna diken. Igenväx-
ande fuktiga marker med videbuskage kan också hysa vissa värden för till exempel fågellivet 
och pollen- och nektarsökande insekter. Några naturvärdesobjekt som bedömts till klass 4 
(vissa naturvärden) har avgränsats inom planområdet samt ett naturvärdesobjekt enligt klass 
3. På nästa sida följer en kort beskrivning av respektive naturvärdesobjekt. Objekten finns 
avgränsade i figuren nedan. Av figuren framgår också de biotopskyddsobjekt som identi-
fierats inom planområdet. Objekt 2,3 och 4 ingår inte i planområdet sedan skogsområdena 
efter samrådet har exkluderats ur planområdet. 

Bedömda naturvärdesobjekt (svarta siffror) och biotopskyddsobjekt (vita siffror) inom planområdet. 
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Område 1: Skog och träd - Stora och täta slåbuskage, vattendrag med inslag av grusig-stenig 
botten. Diket/bäcken bidrar till mångfalden i landskapet och erbjuder livsmiljöer för vatten-
levande arter. De stora, täta slånbuskagen med inslag av nyponbuskar är värdefulla för bland 
annat småfåglar och nektarsökande insekter. 
Området 2: Skog och träd/berg och sten - Bergsområde med blandskog bestående av 
medelgrov asp, björk, ek och tall omväxlande med mindre bestånd av björk på fuktig mark i 
sänkor samt mer eller mindre öppna, igenväxande hällmarksområden. De senare har ty-
piska inslag av enbuskar och småträd samt i det här fallet en del häggmispel. Mosaiken med 
lövträd, bland annat ek, och öppnare hällmarksmiljöer bidrar till mångfalden i landskapet. 
Området förefaller inte vara påverkat av skogsbruksåtgärder. Om detta förhållande kvarstår 
kan områdets naturvärden på sikt öka. 
Område 3: Skog och träd/berg och sten - Mindre bergsområde som domineras av bland-
skog bestående av tall, ek och björk. Inslag finns av hällmarkspartier. I området förekommer 
bland annat enbuskar, häggmispel och fläder. Lövträdsinslaget med bland annat ek bidrar 
till mångfalden i landskapet. 
Område 4: Skog och träd - I den nedre sydöstra kanten av höjdområdet växer en zon med 
medelgrova till relativt grova ekar. De senare har en stamomkrets i brösthöjd på ca 1,7-1,9 
meter. I fältskiktet märks det till exempel gökärt, vitsippa och liljekonvalj. Ekar har många 
följearter, vars antal ökar ju äldre träden blir. De grövre ekarna i området är redan idag vär-
defulla, men de kommer att få ett än mer ökat värde om de kan tillåtas bli nästa generations 
jätteträd. 

Område 5: Småvatten/igenväxningsmark - Damm som skuggas av stora videbuskage. En 
del av vegetationen hålls dock nere genom att en mindre kraftledningsgata korsar området 
i vilket återkommande röjningar görs. Dammen utgör livsmiljö för vattenlevande arter och 
bidrar på så sätt till mångfalden i området. Detsamma kan sägas gälla för det omgivande 
området med videbuskage, vilka är av värde bland annat för småfåglar och nektarsökande 
insekter. Inga grodor eller salamandrar påträffades dock vid groddjursinventeringen vilket 
tyder på att dammen har ett begränsat värde för denna djurgrupp. 
Planområdets södra del avvattnas via diken och en mindre bäck söderut mot Löftaån, vilken 
hyser höga naturvärden. Även lövskogs- och hagmarksområdena som omger ån är värde-
fulla ur naturvärdessynpunkt. Löftaån fungerar som reproduktionsområde för såväl lax som 
öring, samt hyser en värdefull bottenfauna. Under 2000-talet har dock laxbeståndet i Löf-
taån minskat kraftigt till följd av angrepp av laxparasiten Gyrodactylus salaris, men enligt 

Fuktig igenväxande betesmark i område 2, till vänster, och zon med äldre ekar vid foten av det centrala höjdområdets 
södra del, område 5, till höger. 
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elfiske år 2019 vid Frillesås kyrka fann man åter höga tätheter av lax.  Ån hyser även bestånd 
av gädda, nejonöga, elritsa och ål samt noteringar av enstaka förekomst id, mört och sarv. 
Även åns mynningsområde hyser höga naturvärden för fisk genom det angränsande värde-
fulla marina grundområdet i Vendelsöfjorden vilket utgör fredningsområde för fisk, samt de 
angränsande strandängarna som hyser en intressant flora och ett rikt fågelliv. I fjorden ligger 
även ett naturreservat och Natura 2000-område, Vendelsö, vilket omfattar ett antal öar med 
omgivande marina grundområden som har hög biologisk produktion med stor betydelse för 
det marina livet och fågelfaunan även utanför Natura 2000-området.
Planområdets norra del ligger inom Lundaåns avrinningsområde och avvattnas mot en rätad 
bäck som rinner ned till Landabukten. I mynningsområdet flyter aktuell bäck samman med 
Lundaån. Den rätade bäcken hyser inga höga naturvärden, men slutrecipienten Landabuk-
ten utgör ett värdefullt grundområde för såväl fisk- som fågellivet. Även Lundaån hyser 
skyddsvärda fiskbestånd, med förekomst av bland annat öring och ål.

Landskapsbild och rekreation

Aktuellt planområde är beläget i den västra delen av Löftaåns dalgång, där dalgången bred-
dar ut sig väster om väg E6 och formar ett storskaligt öppet odlingslandskap som närmast 
får slättkaraktär ut mot havet och Frillesås samhälle och vidare norrut mot Åsa. Frillesås har 
karaktären av ett lantligt, mindre samhälle som vuxit upp kring en äldre by som fortfarande 
omges av spridda gårdar med aktiv jordbruksdrift eller hästverksamhet. 
Planområdet ligger i ett större landskapsrum i dalgången som domineras av öppen åker- 
och betesmark, vilket i norr och öster avgränsas av skogsklädda höjdområden med enstaka 
gårdar placerade vid foten av berget. I söder avgränsas landskapsrummet istället av spridda 
gårdar och bostadshus omgivna av lummiga trädgårdar i odlingslandskapet vilket begrän-
sar siktlinjerna mot söder. I väster utgör ett verksamhetsområde i Frillesås samhälle och ett 
mindre skogsbevuxet höjdområde, gränsen för landskapsrummet. Kring detta höjdområde 
har tidigare odlingsmark i varierande grad vuxit igen och ersatts av högvuxen bladvass, stora 
videbuskage och ung lövskog. Tvärs genom landskapsrummet löper även en större kraftled-
ning i nord-sydlig riktning som utgör ett tydligt modernt inslag i landskapsbilden. Vidare 
löper Almedalsvägen genom landskapsrummet i väst-östlig riktning från vilken man har 
tydliga utblickar över de öppna åkermarkerna på ömse sidor av vägen. Även från gårdarna 
i norr har man utblick över det öppna odlingslandskapet inom planområdet, såväl som från 
den spridda bebyggelsen i söder och omgivande höjdområden.
Odlingslandskapet i planområdets östra del genomkorsas av en del öppna diken och sten-
murar kantade av enstaka buskar och träd som avdelar marken i olika tegar. Längs med 
höjdområdet i öster löper en äldre grusväg (Gustafs väg) som formar en tydlig gräns mellan 
skog och åker. I planområdets norra och nordvästra gräns skapar istället en rätad bäck som 
bitvis kantas av träd, bitvis av enstaka buskage, en tydlig gräns för planområdet. I söder lig-
ger gårdar varav vissa utgör hästgårdar med beteshagar och ridhus.
I planområdets västra del dominerar istället igenväxande åker- och betesmark som vuxit upp 
kring den centralt belägna skogklädda höjden. Vegetationen utgör en blandning av tät busk- 
och trädvegetation och öppen mark med enstaka buskage, vilket gör att området från Al-
medalsvägen i norr upplevs som skogsdungar som successivt övergår i ett höjdområde. Här 
och var syns även resterna av tidigare hävd i form av stenmurar, spärrgreniga ekar och diken. 
Den igenväxande odlingsmarken bildar en naturlig skärm mellan det öppna landskapsrum-
met och befintligt verksamhetsområde väster om planområdet, varför Benders betongindu-
stri med sina storskaliga industribyggnader omgiven plana lagerytor inte syns förrän man 
når fram till Frillesås samhälle. Kring Benders anläggning har ett flertal stora högar med 
massor lagts upp på den tidigare odlingsmarken, vilket ger ett skräpigt intryck och bidrar 
till att göra landskapsbilden mindre attraktiv.
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Vy västerut från Almedalsvägen som erbjuder långa utblickar över det öppna odlingslandskapet

Vy mot sydväst över planområdet från Almedalsvägen där den igenvuxna åker- och betesmarken bild avtecknar sig som 
skogsdungar med höjdområdet som sticker upp i bakgrunden. Den större kraftledningen skär genom landskapet och den 
rätade bäcken som omges av bladvass och buskar utgör planområdets nordvästra gräns.

Söder om planområdet går Frillesåsvägen som i öster närmast väg E6, har tydliga utblickar 
över öppet odlingslandskap åt söder medan utblickarna in mot planområdet åt norr begrän-
sas av den spridda bebyggelsen med omgivande vegetation.  
Längre västerut närmare Frillesås samhälle utgörs planområdet närmast Frillesåsvägen av 
igenvuxen betesmark med tät ungskog, lite åkermark och en våtmark omgiven av videbus-
kage, vilka också skapar en naturlig skärm mot verksamhetsområdet från Frillesåsvägen i 
söder.
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Strandskydd

Bäcken längs planområdets nordvästra gräns omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13-14 §§ 
miljöbalken. Fastighetsägaren till Frillesås-Rya 4:17 har beviljats upphävande av strandskydd 
i en zon mellan 5 och 30 meter från bäcken. Strandskydd gäller fortsatt i zonerna 0-5 meter 
och 30-100 meter från bäcken inom nämnda fastighet. Se kartor nedan. 

Rutmönstrad skraffering visar strandskyddsområde längs 
dikesföretaget i plangränsen. 

Snedrandig skraffering visar område, inom fastigheten 
Frillesås-Rya 4:17 och Kulla S:3, där strandskyddet har 
upphävts enligt länsstyrelsens beslut 2020-07-16.
Övrigt storrutigt område visar område där strandskydd 
fortsatt gäller. 

Förorenad mark

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar, varken i Länsstyrelsens MIFO-data-
bas eller hos förvaltningen för Bygg & Miljö i Kungsbackas dokumentation. 

Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon. 

Geotekniska förhållanden 

I samband med detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram (Norconsult 2020-04-
02). Jordlagren inom hela området består av mulljord till ca 0,3-0,6 meters djup, torrskorpe-
lera, lera med en mäktighet på ca 3,5-33,0 meter, friktionsjord och berg. Marknivån varierar 
mellan +11,7 och +14,0 meter (RH2000). Grundvattnet ligger på 1 till 2 meters djup.
Enligt den geotekniska utredningen bedöms stabiliteten inom planområdet vara tillfreds-
ställande för framtida exploatering förutsatt att släntkrön intill bäcken längs nordvästra 
plangränsen inte belastas mer än 10 kPa ca 3,2 meter från bäcken. 
Grundläggning av planerade byggnader och övriga anläggningar inom planområdet rekom-
menderas att pålas eller lastkompenseras för att undvika sättningar och behöver utredas i 
detalj vid projektering. 
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Översiktsbild över målpunkter i Frillesås

Planområde

IP

Skola

Centrum

Kyrka

Havet

Social hållbarhet - nulägesanalys
Planområdet omfattar åkermark, betesmark och naturmark. De ytor som inte odlas eller 
är avgränsade för betesmark används idag av ridskolan för kortare ridturer. Hästarna kan 
passera över bäcken strax nordost om betongindustrin. I övrigt kan antas att människor i 
väldigt liten utsträckning uppehåller sig i området i rekreativt syfte.
Det finns några målpunkter i nära anslutning till området som gör att ett stort antal barn 
och unga, och skjutsande vuxna, passerar nära området. Väster om planområdet ligger 
Frillesås rid- och körklubb som har verksamheter på vardagseftermiddagar och -kvällar 
samt lördagar. Strax söder om ridklubben finns en idrottsplats som har aktivitet under hela 
veckan. Inom 1 km från området nås Frillesås centrum, Frillesåsskolan och Rya kyrka.
De naturområden som finns inom området består av bergsknallar som är relativt svårtill-
gängliga. Det kan vara rimligt att anta att havet och de naturområden som ansluter till havet 
attraherar mer för rekreation än det område som nu planeras för verksamheter.
Idag finns det en cykelväg från centrum bort till skolan längs med Frillesåsvägen. Cykel-
vägen leder sedan vidare till idrottsplatsen, där den upphör. Området kan även nås från 
Göteborgsvägen via cykelvägar som löper genom bostadsområden.
Det går att transportera sig med buss till och från bland annat Varberg och Kungsbacka. På 
en halv kilometers avstånd från planområdet finns en hållplats, men bussar med tätare turer 
avgår från Frillesås centrum.

Barnperspektiv

Barn och unga har inte tillfrågats specifikt under detaljplanearbetet. Företrädare för ridklub-
ben väster om planområdet har uppmärksammat kommunen på att ridskoleeleverna använ-
der planområdet för ridning. I övrigt används inte ytorna av barn för utevistelse.
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Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är nästan helt obebyggt. I öster finns den kommunägda fastigheten Frillesås-
Rya 4:167, som omfattar ett bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. Bostadshuset 
bebos i dagsläget av nyanlända. Hyresavtalet är tidsbegränsat med vetskapen om planerna 
att utveckla fastigheten för verksamheter. Byggnaderna är i dåligt skick och planeras att 
rivas. Fastigheten föreslås infrias i Frillesås-Rya 3:77. 

Kulturhistoria

Området består av ett öppet jordbrukslandskap med lång hävd. I en inventering av kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse, utförd av länsstyrelsen, Hallands kommuner och Kul-
turmiljö Halland, identifierades fastigheten Kulla 1:73 som klass A, vilket är den högsta 
värderingen. Kulla 1:73 ligger utanför den södra delen av planområdet. Gården består av en 
kringbyggd stenlagd gård med välbevarade äldre byggnader; ett bostadshus och flera ekono-
mibyggnader med olika funktioner. 
Utifrån de kulturvärden som finns i anslutning till planområdet i form av bebyggelse och 
landskap är det viktigt att placera och utforma den nya bebyggelsen med hänsyn till dessa. 
Den södra delen av planområdet karaktäriseras av det öppna jordbrukslandskapet och lite 
spridd bebyggelse av blandad karaktär, både verksamheter, gårdar och mer samlad villa-
bebyggelse. Vid infarten till planområdet från Frillesåsvägen i söder, ligger en välbevarad 
gårdsmiljö i traditionellt utförande, Frillesås Rya 1:5. Utanför södra plangränsen sneddar 
en smal väg mot gården Kulla 1:73. Den är omgiven av ett öppet landskap, väster ut ligger 
betongindustrin med industribyggnader och en öppen parkeringsyta. Norr om gårdsmiljön 
ligger ett skogsområde på ett höjdparti som ger ett naturligt skydd och barriär mot ett even-
tuellt nytt verksamhetsområde. 

Bilderna visar Kulla 1:73 som ingår i Länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, klass A, 

Översiktsbild kulturmiljö

Kulla 1:73

Frillesås-
Rya 1:5

Planområde
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Bilden visar de två områden där fynd påträffats och som genomgått en arkeologisk förundersökning under hösten 2020. 
Områdena benämns Frillesås 109 och Frillesås 108. Bild: Kulturmiljö Halland.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning har upprättats i samband med framtagandet av planprogram-
met för Rya-Frillesås (Kulturmiljö Halland 2016). Trots mindre bra förutsättningar för 
arkeologiska utredningar gjordes flera fynd. Två boplatser som utpekas som fornlämningar 
i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, se figur 7.3, identifierades men kunde ej ål-
dersbestämmas, men sannolikt rör det sig om förhistoriska lämningar. Den ena (Frillesås 
109) består av lämningar i form av stolphål, gropar och härdar, medan den andra (Frillesås 
108) är en stengrund, troligen en typ av huskonstruktion. En arkeologisk förundersökning 
genomfördes av dessa två fornlämningar under hösten 2020 (Kulturmiljö Halland 2021). 
Vid fornlämning Frillesås 109 påträffades 15 stolphål, 8 gropar, en härd, spridda flintavslag 
och en keramikrest. Det bedöms finnas stora möjligheter att även hitta husrester från yngre  
bronsåldern-äldre järnålder, varför en arkeologisk undersökning förordas. Vid fornlämning 
Frillesås 108 hittades inga arkeologiska lämningar och fornlämningen förslås därför utgå. 
Det har även tagits fram en kompletterande arkeologisk utredning för planområdets norra 
del i samband med framtagandet av detaljplanen (Kulturmiljö Halland 2020). Inga fynd el-
ler anläggningar av antikvariskt intresse påträffades vid utredningen, varför inga ytterligare 
arkeologiska insatser krävs för detta delområde.

Arkeologin har inte utretts i hela planområdet. Fortfarande är de sydligaste områdena out-
redda, vilket synliggörs i kartan nedan. Kommunen avser att utreda dessa efter att detaljpla-
nen har antagits. 

Kartan visar vilka områden som inte har genomgått 
arkeologisk utredning. Dessa är markerade med gul 
linje. 
Bildkälla: Länsstyrelsen Hallands län. 
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Kommersiell och kommunal service

I Frillesås centrum, som ligger drygt 1 kilometer västerut, finns livsmedelsaffär, café, 
drivmedelstation, handelsträdgård och diverse affärer och butiker. Inom tätorten finns även 
skola, förskola, äldreboende och idrottshall/-plats.
Rya verksamhetsområde är utpekat av kommunen, utifrån sitt goda transportläge, som 
lämpligt för etablering av nya verksamheter.

Gator och trafik

Biltrafik

Planområdet har ett bra transportläge utifrån närheten till motet vid E6. Trafikverket är 
väghållare för Almedalsvägen och Frillesåsvägen. Kommunen är väghållare för Rya indu-
striväg. Almedalsvägen har en uppmätt årsdygnstrafik (ÅDT) på 3 670 fordon, varav 6,5% 
tung trafik (2016). Frillesåsvägen har en uppmätt ÅDT på 1 410 fordon, varav 9,2% tung 
trafik (2018). Uppgifterna är hämtade från Trafikverkets nationella vägdatabas. 
I samband med detaljplanen har en trafikutredning tagits fram (AFRY 2020-04-01, revide-
rad 2021-11-17). Detaljplaneförslaget reglerar inte vilken typ av verksamhet som kan tillåtas 
på området. Större verksamheter alstrar minst trafik; kontor och småverksamheter/hant-
verkare alstrar mest. I trafikalstringsprognosen har planområdet delats upp i området norr 
om Almedalsvägen och området söder om. För att kunna göra en bedömning av hur mycket 
trafik som alstras genom planläggning antas hälften av området söder om Almedalsvägen 
utgöras av småverksamheter och hälften större verksamheter. Området norr om Almedals-
vägen antas i trafikutredning upptas av småverksamheter. Med hjälp av Trafikverkets 
alstringsverktyg uppskattas antalet bilar i området norr om Almedalsvägen uppgå till 2 053 
bilar (ÅDT), varav 10% nyttotrafik (yrkesmässig last- och persontrafik). Området söder om 
beräknas alstra 13 947 bilar (ÅDT), varav 10% nyttotrafik.
Utredningen visade att kopplingen mellan Almedalsvägen och huvudgatan söder om Al-
medalsvägen bäst utformas som en cirkulationsplats för att ge en godtagbar belastningsgrad 
för år 2045. Cirkulationsplatsen har dock inte kapacitet för 100% småverksamheter söder 
om Almedalsvägen. I bedömningen görs antagandet att den nya vägen inte används som 
genomfartsväg mellan Frillesås centrum och E6. Utredningen har visat att en viss genom-
fartstrafik kommer att finnas, men att denna är marginell eftersom tidsvinsten är ringa, i 
jämförelse med andra valbara rutter. Trafikutredningen föreslår att andelen småverksamhe-
ter begränsas i detaljplaneförslaget.
Vidare visar trafikutredningen att anslutningen från Frillesåsvägen till Rya industriväg inte 
behöver utformas med vänstersvängfält. 
Trafikutredningen tar även med semestertrafik som en parameter. Semestertrafiken beräk-
nas dock inte påverka trafikflödet nämnvärt eftersom den sammanfaller med att trafiken 
minskar från verksamhetsområdet under industrisemestern i juli månad.
Det har gjorts en analys av mätdata samt känslighetsanalys i Trafikverkets alstringsverktyg. 
Trafikutredningen har kompletterats med slutsatser avseende kapacitet enligt tidigare utred-
ning. Trafikmätning av två jämförbara verksamhetsområden, samt det befintliga verksam-
hetsområdet i södra delen av det planerade området inom föreslagen detaljplan, har utförts 
för att kunna se rimligheten i de höga siffror som alstringverktyget ger. Trafikmätningarna 
omräknat till detaljplanens område ger en betydligt lägre trafikalstring, mellan 14 och 75 % 
av beräklnad alstring. Utifrån resonemanget ger trafikutredningen att det krävs en cirkula-
tionsplats i korsningen Almedalsvägen och anslutningen med verksamhetsområdet, i övrigt 
krävs inga åtgärder på den statliga infrastrukturen.
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Gång- och cykeltrafik

Inom Frillesås tätort finns ett gång- och cykelvägnät som upphör i östlig riktning vid Fril-
lesås IP respektive vid Frillesås skola. Det finns i nuläget ingen gång- och cykelkoppling till 
det planerade verksamhetsområdet. 

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Kulla på Frillesåsvägen på ett avstånd av 600 meter från infarten 
till Rya industriväg. Bussen (linje 744 och 745) trafikerar sträckan Idala - Frillesås - Åsa - 
Fjärås med 12 avgångar varje vardag. Längre bort, vid Frillesås korsväg och Frillesås skola, 
finns hållplatser som trafikeras av linje 615 (mot Varberg) och linje 732 (mot Kungsbacka). 

Teknisk försörjning

Dagvatten

Avrinning från planområdet sker huvudsakligen i två olika riktningar – för den södra delen 
rinner dagvatten mot Löftaån medan det för den norra delen avrinner huvudsakligen mot 
Vändelsöarkipelagen, Landabukten.
Löftaån är ett cirka 20 km långt vattendrag av naturlig härkomst. Dess ekologiska status 
uppnår endast ”måttlig” medan dess kemiska status uppnår ”ej god” enligt VISS (Länssty-
relsernas vatteninformationssystem). Miljökvalitetsnormerna är att ekologisk status till 2027 
ska uppnå ”god” och att kemisk status ska uppnå ”god” med undantag för bromerad difenyle-
ter och kvicksilver.
Vändelsöarkipelagen är ett naturligt kustområde med en storlek av cirka 33 kvadratkilo-
meter. Liksom Löftaån uppnår dess ekologiska status endast ”måttlig” medan dess kemiska 
status uppnår ”ej god”. Miljökvalitetsnormerna är att till år 2027 ha uppnått god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver.
Planområdet hyser inga betydande lågpunkter där vatten kan ansamlas vid kraftiga regn. 
Planområdet påverkas av uppströms avrinning huvudsakligen från tre skilda områden:
• Planområdets norra del, norr om Almedalsvägen, påverkas av uppströms avrinningsom-

råde med mestadels skogsmark om cirka 1,05 kvadratkilometer. Det innebär att denna 
del av planområdet vid intensiva regn och skyfall löper stor risk att påverkas negativt av 
stora dagvattenflöden härifrån.

• Planområdets södra del påverkas av uppströms avrinningsområde, cirka 0,18 kvadrat-
kilometer stort. Här består befintlig mark utanför planområdet i relativt stor grad av 
redan exploaterad, hårdgjord industrimark vilket innebär att dagvattenflöden ovan mark 
kan bli stora och dessutom innehålla många föroreningar beroende på vilken typ av 
verksamhet som bedrivs uppströms. Ett befintligt dagvattennät finns som samlar upp 
dagvatten inom uppströms avrinningsområde men vid extrema regn kan det hända att 
vatten uppströms ifrån ändå kan påverka det aktuella planområdet.

• Östra delen av planområdet, söder om Almedalsvägen påverkas av ett mindre uppströms 
avrinningsområde bestående av den skogbeklädda höjden där. Höjden som påverkar lig-
ger utanför planområdet.

Avvattning av planområdets norra del mot Vändelsöarkipelagen sker via dikningsföretaget 
Borekulla-Sintorp df 1936, som utökats med dikningsföretaget Borekulla-Sintorp df 1962. 
För 1962 års dikningsföretag kan ur förrättningshandlingarna utläsas att dimensionerande 
flöde uppgår till 2,0 l/(s, ha). För dikningsföretaget Borekulla-Sintorp df 1936 saknas flö-
deskrav, varför man kan anta att flödeskravet är detsamma som i 1962 års dikningsföretag, 
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dvs 2,0 l/s*ha. Utförd dagvattenutredning tar sin utgångspunkt i detta antagande. Planom-
rådet gränsar i nordväst till dikningsföretaget i stort sett hela sträckningen från nordligaste 
till västligaste delen.
Planområdets södra del avvattnas via en mindre fåra eller bäck cirka 500 meter söderut till 
Löftaån.
I samband med detaljplanen har en VA- och dagvattenutredning tagits fram av Sweco 
(2020-08-10, reviderad 2021-04-23). Utredningen redogör för planområdets behov av 
VA-försörjning och omhändertagande av dagvatten. Inför antagandet av detaljplanen har 
underlaget kompletterats med en ny version av dagvattenutredning (Sweco 2021-11-24). Be-
räkningarna i den nya versionen ersätter till stor del beräkningarna i den tidigare versionen, 
och den nya versionen ska läsas som ett komplement till den tidigare versionen.   

Vatten och avlopp

Anslutning planeras mot befintliga dricksvattenledningar i Rågelund på västra sidan av ron-
dellen som sammanbinder Varbergsvägen, Almedalsvägen och Göteborgsvägen. Trycknivån 
där är normalt cirka +45 meter i RH2000. Om högre tryck önskas får detta ombesörjas 
inom respektive fastighet. En ny vattenledning behövs byggas från rondellen vid Rågelund 
fram till planområdet. Dricksvattnet kommer från vattenverket vid Fjärås Bräcka, som efter 
planerad utökning kommer att ha tillräcklig kapacitet.
Anslutning till spillvatten kommer att kunna ske i pumpstationen SPU52, efter omfattande 
åtgärder för förstärkning av spillvattenätet och minskning av befintligt inläckage. SPU52 
ligger i höjd med Frillesåsskolan, söder om Frillesåsvägen, cirka 500 meter sydväst om pla-
nområdet. Spillvattnet från Frillesås leds via en sjöledning till Ölmanäs reningsverk. Reci-
pient för renat spillvatten från Ölmanäs reningsverk är yttre Kungsbackafjorden.

Brandvattenförsörjning

Närmaste brandvattenpost ligger i Rya industrivägs norra ände.

Värme

Fjärrvärmeledningar finns i Rya industrivägs sträckning förbi Frillesås IP. 

El och Tele

I utkanten av Frillesås-Rya 4:17 och Frillesås-Rya 4:167 finns el- och teleledningar under 
mark.

Bredband

Anslutningspunkt för bredband finns söder om Frillesås IP.

Avfall

Närmaste återvinningsstation finns väster om Frillesås centrum, ca 2 kilometer från plan-
området. En tillfällig återvinningscentral uppfördes inom planområdet, norr om betongin-
dustrin, under år 2019/2020, som ersättning för en nedlagd återvinningscentral i Åsa. Inom 
planområdet behöver det möjliggöras för att uppföra en permanent återvinningscentral. 
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Hälsa och säkerhet

Kraftledning

Västra delen av planområdet genomskärs av en luftburen kraftledning i nord-sydlig riktning. 
Ledningen benämns i vardagligt tal 50 kV-ledning, men konstruktionsspänningen är 72,5 
kV och den nominella spänningen 66 kV. 

Farligt gods

Planområdet genomskärs av Almedalsvägen som är transportled för farligt gods. Transport-
leden har relativt låga trafikflöden och kategoriseras som ”Väg-Låg” i bedömningen av vilka 
skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Risk för översvämning/skred

I VA- och dagvattenutredningen har även översvämningsrisken utretts (Sweco 2020-08-10, 
reviderad 2021-04-23, kompletterad 2021-11-24). Utredningen visar att området inte har 
kritiska lågpunkter eller instängda områden. Genom avledning via befintliga diken undviks 
att dagvatten vid skyfall ansamlas i omgivande lågpunkter. Tillsammans med viss fördröj-
ning av en del av skyfallen i dagvattenanläggningar, innebär det att exploateringen inte 
kommer att orsaka större problem nedströms beträffande flöden och volymer. Däremot kan 
den mer direkta avledningen innebära snabbare transport av föroreningar till recipient. 
Avledning av stora vattenflöden som uppstår vid skyfall ska säkerställas genom att byggna-
der placeras något upphöjt jämfört med något nedsänkta sträckningar utmed de naturliga 
avrinningsvägarna. En sådan naturlig avrinningsväg är utmed dikningsföretaget utmed 
planområdets nordvästra gräns. En annan naturlig avrinningsväg är från de centrala delarna 
av planområdet och söder ut och ytterligare en är tvärs över den södraste delen av planom-
rådet. Det ska säkerställas att diken söderut från områden kan avleda de ökade flödena från 
planområdet vid skyfall utan risker för befintlig bebyggelse.
Den geotekniska utredningen (Norconsult 2020-04-02) visar på att stabiliteten inom områ-
det är tillfredställande både för befintliga och planerade förhållanden förutsatt att släntkrön 
intill bäcken ej belastas mer än 10 kPa ca. 3,2 meter från bäcken.
Öster om planområdet finns en höjd där risk finns för blocknedfall. Enligt den geotekniska 
utredningen finns risken inte i närheten av planerad ny bebyggelse. 

Buller

Planområdet är i nuläget nästan helt obebyggt. I öster finns den kommunägda fastigheten 
Frillesås-Rya 4:167 som omfattar ett bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. Bygg-
naderna planeras att rivas och fastigheten att infrias i Frillesås-Rya 3:77 vid ett genomför-
ande av planen.
Inga uppgifter finns gällande befintliga bullernivåer inom och i anslutning till planområdet.
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Schematisk sektion över Almedalsvägen i nord-sydlig riktning, som illustrerar 
relationen mellan väg och omgivande byggnader. 

Frillesås-Rya 3:77 Frillesås-Rya 4:17

30 meter

12 meter
16 meter

Almedalsvägen

12 meter

30
16

16

12

30

20

16

12

Nockhöjder 
angivna i meter

Detaljplanens innebörd

Inledning
I denna del av planbeskrivningen redogörs för vilka förändringar som möjliggörs för när de-
taljplanen har vunnit laga kraft. Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår av plankartan och planbestämmelserna.

Bebyggelse

Nya bebyggelsens placering och utformning

Området planeras med utgångspunkten att många olika typer av och storlekar på verksam-
heter ska kunna etableras här. 
Det större sammanhängande området centralt i planområdet har potential att hysa mer 
ytkrävande och skrymmande byggnader, medan ytan nordväst om huvudgatan lämpar sig 
bättre för mindre verksamheter. Medgiven nockhöjd sträcker sig till maximalt 30 meter i 
syfte att möjliggöra uppförande av höglager. Dessa högre byggnader medges på den östra 
sidan av huvudgatan samt norr om Almedalsvägen, där byggnaderna får mer av ett visuellt 
stöd av naturliga höjder i landskapet. Väster 
om huvudgatan medges en maximal nockhöjd 
om 16 meter för att i större utsträckning möta 
det flacka åkerlandskapet och lågpunkten längs 
bäcken. 
I sydöst medges maximalt 16 meters nockhöjd, 
inom ett område som ligger inom 200 meter 
från närmaste bostadshus. Väster om denna 
yta, finns ett område, inom 200 meter från den 
kulturhistoriskt värdefulla gården, där 20 meters 
nockhöjd medges.
Norr om Almedalsvägen medges en nockhöjd 
av maximalt 12 meter mellan vägbanan och 
30 meter in på fastigheten. Skyddsavstånd 
från trafikleden ska respekteras. Längst i norr 
medges 30 meters nockhöjd. Närmast söder om 
Almedalsvägen får byggnader uppföras till en 
högsta nockhöjd av 12 meter. Detta i syfte att 
bibehålla upplevelsen av att landskapet öppnar 
upp när man färdas västerut på Almedalsvägen. 
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Sektionen i öst-västlig riktning illustrerar relationen mellan byggnader med 16 meters nockhöjd, byggnader med 30 meters 
nockhöjd (höglager) och den befintliga trädbevuxna kullen i öster. 

16 meter

30 meter

Generellt inom planområdet gäller att byggnader ska hålla ett avstånd om 4 meter till 
fastighetsgräns. Byggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns. Mot fastighetsgräns som 
sammanfaller med plangräns, eller som angränsar till allmän platsmark, begränsas avstånd 
till byggnader till 4 meter.

Kommunen hämtar inspiration från renhållningen i Kristianstad i ett tidigt skede i planeringen av den nya återvinnings-
centralen. Bild: Torstensson Art & Design

Hänsyn till angränsande kulturmiljö

Med hänsyn till gårdsmiljöerna ska de närmaste byggnaderna vara ändamålsenliga och 
samtidigt i en mindre skala än planområdet i stort. Nockhöjden begränsas till 12 meter och 
taken ska luta minst 12 grader. Fastigheterna begränsas till maximalt 6000 kvadratmeter. 
Upplag får inte uppföras mot vägen söder om plangränsen eller österut, i syfte att undvika 
”baksidor” i exponerat läge. 
Det är önskvärt att ny bebyggelse i planområdets södra del (Z) avgränsar visuellt mot be-
fintligt verksamhetsområde i väster som inte har några högre estetiska kvaliteter. Den bör 
utformas och gestaltas så att den anknyter till befintlig bebyggelse. Fasader kan förslagsvis 
utföras med huvudsakligen stående träpanel, huvudbyggnader kan ha ljus färgsättning och 
lagerlokaler/uthus kan vara rödfärgade, tak kan utföras som sadeltak med rött tegel. 

Återvinningscentral

Detaljplanen möjliggör uppförandet av en återvinningscentral, som ska ersätta den temporä-
ra anläggning som idag finns i området. Återvinningscentralen har ett stort upptagningsom-
råde eftersom det saknas en permanent anläggning i kommunens södra delar. Den kommer 
även kunna användas av boende i Varberg då kommunerna samarbetar kring inpasserings-
system så att invånare nära kommungränserna kan åka till närmaste återvinningscentral.
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Grundläggning 

Utförda geotekniska undersökningar visar att byggnader behöver pålas eller lastkompenseras 
för att undvika sättningar och behöver utredas i detalj vid projektering.

Trygghet och tillgänglighet

De enskilda fastigheterna inom planområdet kommer med stor sannolikhet att stängslas in i 
stor grad för att minska stöldrisken. Den som rör sig inom området är förpassad till gatumil-
jöerna varför dessa utformas med belysning och gång- och cykelväg som är separerad från 
körbanan. 

Trafik och parkering

Gator och vägar

Trafikutredningen (AFRY 2020-04-01, reviderad 2021-11-17) har visat att det finns behov 
av en cirkulationsplats på Almedalsvägen, som ska hantera de ökade trafikflödena. Cirkula-
tionsplatsen föreslås placeras österut på Almedalsvägen, vid befintlig anslutning norrut, se 
karta nedan. Cirkulationsplatsen tar yta i anspråk från fastigheterna Frillesås-Rya 3:77, 4:17 
samt Almedal 1:22. Från cirkulationsplatsen föreslås en huvudgata genom planområdet sö-
derut, på allmän platsmark. Huvudgatan ansluter till Rya industriväg norr om betongindu-
strin. Längs vägområdet bereds utrymme för svackdike och gång- och cykelbana, se sektion 
A på nästa sida. Huvudgatan går att använda som genomfart, som en alternativ väg för att ta 
sig mellan Frillesås centrum och E6. Enligt trafikutredningen är tidsvinsten liten, om man 
väljer den nya huvudgatan framför befintliga vägsträckor, och genomfartstrafiken väntas 
därför inte utgöra en stor andel av totalen. Den tunga trafik som färdas mellan befintliga 
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Gatusektion A Gatusektion B

verksamheter i Rya och E6 kan i större utsträckning välja den nya vägen som alternativ 
till Frillesåsvägen, vilken trafikeras av oskyddade trafikanter och är inte utformad för tung 
trafik. 

Det norra benet från cirkulationsplatsen kopplas samman med en lokalgata som utformas 
med utrymme för vändplats i mötet med fastigheten i norr (Almedal 1:23).
Det aktuella planområdet behöver rymma en möjlighet att ansluta trafiken västerut, om 
verksamhetsområdet på sikt utvecklas vidare. Ytterligare anslutningspunkt mot Almedals-
vägen är inte möjlig. För att möjliggöra en framtida anslutning har ett vägreservat förlagts 
västerut mot bäcken. Gatan kommer byggas ut först i samband med en eventuell vidareut-
veckling av verksamhetsområdet västerut.
Den sydligaste delen av planområdet nås med en gata enligt sektion B ovan. 
Det interna vägnätet byggs ut på kvartersmark, utifrån det behov som uppstår vid avstyck-
ning av fastigheter. 
Planområdet omfattar Rya industriväg. Syftet med att inkludera denna befintliga gata är 
att förtydliga huvudmannaskapet (kommunalt) för vägen. Samtidigt förtydligas att den väg 
som försörjer Frillesås IP även får fungera som infartsväg för angränsande verksamheter. 

Gång- och cykeltrafik

En gång- och cykelbana föreslås längs huvudgatan. En utbyggnad av gång- och cykelbana 
föreslås även utanför planområdet från Frillesås IP och norra delen av Rya industriväg, vil-
ken binds samman med gång- och cykelnätet i det föreslagna planområdet. På så sätt binds 
det nya verksamhetsområdet samman med Frillesås befintliga gång- och cykelbanenät. 

Parkering

Verksamheternas parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten. Enligt Kungsbacka 
kommuns parkeringsstrategi ska verksamheter ha följande antal parkeringar vid maximal 
utnyttjandegrad av byggrätten:
Kontor ca 25 platser/1000 BTA
Lager ca 15 platser/1000 BTA.
Parkeringsbehovet följs upp i bygglovskedet.
All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av de framtida fastighetsägarna 
inom kvartersmark. Om möjligt kan fastighetsägare inom planområdet samordna parke-
ringsplatser gemensamt med en gemensamhetsanläggning. 
Cykelparkering bör anordnas i anslutning till verksamheternas entréer. Cykelparkeringarna 
ska vara attraktiva och det ska finnas möjlighet att låsa fast cykel i ramen. Antalet cykelpar-
keringar bör motsvara antalet parkeringar för bil.
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Kollektivtrafik

Det finns i nuläget inga planer på att föra in kollektivtrafik i området. Om det i framtiden 
uppstår behov av en ny hållplats så finns det utrymme för detta inom föreslaget vägområde.

Friytor och rekreation

Natur

Planförslaget innebär att all betes- och odlingsmark inom planområdet tas i anspråk till 
förmån för ny bebyggelse. I en lokaliseringsutredning (Kungsbacka kommun, 2020) har 
området utpekats som det bästa av tillgängliga alternativ i närheten av E6. 
Längs dikesföretaget i planområdets västra gräns föreslås en 30 meter bred zon med använd-
ningen NATUR. Detta område omfattas av strandskydd och ska vara allmänt tillgängligt. 
Längs med dikesföretaget, från Almedalsvägen och söderut, föreslås också en dagvatten-
anläggning i form av ett längsgående svackdike som kommer att behöva gallras med jämna 
mellanrum för att förhindra igenväxning. Denna möjlighet finns också längs dikesföretaget 
norra fortsättning. Zonen längs bäcken går att använda som ridväg. 
I kartan nedan presenteras de ytor som avsätts för allmän plats NATUR, med det huvud-
sakliga syftet att tjäna dagvattenhanteringen inom området. 

Illustrationskartan visar ytor för allmän platsmark natur.

Två av de områden som är utpekade i naturvärdesinventeringen påverkas av exploateringen. 
Ett mindre intrång görs i naturvärdesobjekt nummer 2 (siffran hänvisar till kartbilden på 
nästa sida). Kommunen bedömer att det är ett ringa intrång, på en yta som skiljer sig från 
övriga delar av objektet eftersom det är en relativt obevuxen, flack yta. Naturvärdesobjekt 5 
som är en vattenförekomst påverkas i sin helhet, och kommunen bedömer att de vattenytor 
som tillkommer i och med dagvattenhanteringen kan ersätta denna. Naturvärdesobjekt 1 
påverkas inte av exploateringen eftersom det planläggs som allmän plats natur. Område 3 
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påverkas inte av exploateringen eftersom det inte ingår i planområdet. Naturvärdesobjekt 4 
bevaras genom att det utesluts ur planområdet. 

1

2

3
4

5 Kartan visar platsen för de inventerade naturvärdesobjekten.  
Källa: Miljökonsekvensbeskrivning, Norconsult.

Strandskydd

Bäcken som avgränsar planområdet nordvästra gräns omfattas till största del av strandskydd 
om 100 meter enligt 7 kap 13-14 § miljöbalken. Inom fastigheten Frillesås-Rya 4:17 är 
strandskyddet delvis upphävt, enligt beslut från Länsstyrelsen i Hallands län. Strandskyddet 
är på denna fastighet upphävt i en zon mellan 5 meter och 30 meter från bäcken. Strand-
skyddet i denna del av planområdet finns alltså bara de närmsta 5 meterna från bäcken samt 
i zonen 30-100 meter från bäcken. De öppna diken som finns inom planområdet är anlagda 
för markavvattning och bedöms inte omfattas av strandskydd. Inte heller den lilla dammen 
som benämns som naturvärdesobjekt 5 i naturvärdesinventeringen (Miljökonsekvensbe-
skrivning Norconsult 2020-09-07, reviderad 2021-04-30) bedöms omfattas av strandskydd 
då den antagligen är grävd och betydligt mindre än 0,1 hektar. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet samt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Inom ett strand-
skyddat område får man inte uppföra nya byggnader eller vidta åtgärder som väsentligen 
påverkar växt- och djurlivet  eller allmänhetens tillgång till stranden negativt, 7 kap 15 § 
miljöbalken. 
Kommunen avser att upphäva strandskyddet för kvartersmark men bibehålla strandskyddet 
inom allmän plats. Avståndet mellan bäcken och kvartersmarken är i samrådshandlingen 
30 meter och där bibehålls strandskyddet. För eventuellt kommande åtgärder inom allmän 
plats, där strandskyddet bibehålls, kan det komma att krävas dispens från strandskyddet. 
För att upphäva strandskyddet behöver det finnas ett särskilt skäl, de särskilda skälen finns 
uppräknade i 7 kap 18c § miljöbalken. Kommunen anser att det finns särskilda skäl och 
åberopar att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunen har i sin lokaliseringsutredning kom-
mit fram till att av de fem trafikmoten längs med E6:an så är aktuellt mot mest lämpad för 
ett nytt verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde i Frillesås skulle gynna Frillesås tätort, 
skapa arbetstillfällen och underlag till Frillesås centrum och kollektivtrafik. Området har 
goda kommunikationsmöjligheter på grund av läget i närheten av Frillesåsmotet på vägen 
E6. Det finns i anslutning till platsen ett befintligt verksamhetsområde - Rya industriom-
råde – vilket är rimligt att bygga vidare på. Kommunen anser därmed att det är ett angeläget 
allmänt intresse att möjliggöra ett verksamhetsområde på aktuell plats.  
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Området där strandskyddet upphävs i planen består idag av jordbruksmark och igenväxande 
jordbruksmark utan några höga naturvärden. Detta område saknar idag även några rekrea-
tiva värden. Om det etableras buskar och träd längs med bäcken skulle det strandskyddade 
områdets naturvärden sannolikt öka. 

Biotopskydd

För vissa småbiotoper i jordbrukslandskapet gäller generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § 
miljöbalken. Skyddet gäller för områden som ligger i eller i direkt anslutning till öppen, 
aktivt odlad jordbruksmark. Inom aktuellt område finns ett flertal öppna diken och sten-
murar samt ett stenröse som omfattas av biotopskyddet (se bild nedan). Flera av områdets 
biotopskyddade öppna diken och stenmurar kommer att påverkas vid en utbyggnad, varför 
en dispens gällande biotopskydd kommer att krävas från länsstyrelsen enligt 7 kap 11 § MB. 
Kommunen har inför detaljplanens antagande gjort en ansökan om dispens från biotopskyd-
det. 
Dock bedöms inte områdets samtliga diken, stenmurar och dammar omfattas av biotop-
skydd, då vissa ligger i kraftigt igenvuxen odlingsmark där biotopskyddet inte längre kan 
anses gälla (se tabell på nästa sida).

Nummer Biotopskyddsobjekt Motivering

1 Dike Dike som löper längs med en väg upp till 
industriområdet i nordost och har som huvud-
syfte att avvattna vägen, vilken gränsar till öp-
pen åkermark. Bedöms därmed inte omfattas 
biotopskydd då dess funktion är ett vägdike.

2 Dike Dike som löper mellan en grusväg (Gustafs 
väg) och anslutande höjdområde i öster, vars 
syfte är att avvattna vägen. Avskilt från åker-
marken och bedöms därmed inte omfattas av 
biotopskydd.

3 Stenröse Biotopskyddat odlingsröse delvis omgivet av 
yngre träd och buskar som gränsar till öppen 
jordbruksmark i väster och söder.

4 Dike/rätad bäck Biotopskyddat dike/rätad bäck av genom 
övervägande öppen åkermark på ömse sidor av 
Almedalsvägen.

5 Dike Biotopskyddat dike som löper genom övervä-
gande öppen åkermark i områdets östra del.

6 Stenmur Biotopskyddad, bitvis raserad stenmur löper 
genom öppen åkermark i områdets östra del.

7 Stenmur Biotopskyddad, bitvis raserad stenmur löper 
genom övervägande öppen åkermark i områ-
dets östra del.

8 Dike och stenmur Biotopskyddad stenmur och dike som löper 
parallellt med varandra i områdets centrala 
del. Gränsar mot öppen åkermark i öster och 
igenvuxen åkermark och ett höjdområde i 
väster. Längs en del av sträckan saknas dike 
och stenmur.
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Nummer Biotopskyddsobjekt Motivering

9 Dike Biotopskyddat dike som löper genom övervä-
gande öppen åkermark söder om planområdet. 
Delvis kulverterat i anslutning till en gård.

10 Dike och stenmur Biotopskyddad stenmur och dike som löper 
parallellt med varandra i områdets nordvästra 
del. Gränsar mot betesmark i väster och något 
igenväxande åkermark i väster.

11 Dike Dike som löper genom kraftigt igenvuxen 
åkermark som inte kan anses vara aktivt odlad 
längre och därmed bedöms diket inte längre 
omfattas av biotopskydd.

12 Dike Dike som löper längs med Benders industri-
mark i väster och kraftigt igenvuxen åkermark 
och ett skogsbevuxet höjdområde i öster. 
Åkermarken kan inte anses vara aktivt odlad 
längre och därmed bedöms diket inte längre 
omfattas av biotopskydd.

• Stenmurar

Stenmurar har generellt sett en viktig roll i landskapet då de bidrar till en variation och 
bildar skydd för flera växt- och djurarter. Stenmurar i jordbrukslandskapet är skyddad i 
miljöbalken enligt det generella biotopskyddet. Kommunen föreslår att de stenmurarna som 
kommer att tas bort på grund av kommande exploatering återuppbyggs inom planområ-
det eller i direkt anslutning. Eftersom flera av stenmurarna idag är i dåligt skick och delvis 
raserade höjer sannolikt en återuppbyggnad av stenmurarna dess värde som landsskapsobjekt 
och dess ekologiska funktion. 

• Stenrösen 

Stenrösen i jordbruksmark utgör ofta viktiga livsmiljöer och tillflyktsorter för flera av jord-
brukslandskapets växt- och djurarter. Om det stenröse som ligger inom planområdet be-
höver tas bort för att möjliggöra exploateringen så kommer det kompenseras genom att det 
återuppbyggs inom planområdet eller i direkt anslutning. 

• Öppet dike

Öppna diken fyller generellt sett en viktig funktion som livsmiljöer och spridningskorridorer 
i landskapet för växter och djur. Kommunen föreslår att de diken som kommer att påverkas 
av kommande exploatering kompenseras genom föreslaget dagvattensystemet med bland 
annat svackdiken och flera dammar. Sammantaget så bedöms de öppna dikenas värden för 
växt- och djurlivet med råge kompenseras genom dagvattensystemet. 
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Sociala aspekter och åtgärder

För att tryggt kunna ta sig igenom området till fots eller på cykel finns belyst gång- och 
cykelbana längs huvudgatan. På sikt planeras cykelbanan att anslutas till befintligt cykelnät i 
Frillesås. 
Försvinner de ridvägar som används i dagsläget kan ett behov av nya ridvägar uppstå. Möj-
ligen kan de ersättas inom strandskyddsområdet längs ån längs planområdets nordvästra 
gräns. 
Ett verksamhetsområde kan upplevas som ett otryggt område, särskilt kvällstid och nattetid 
när få människor är i rörelse i området. Det är viktigt att det inte uppstår ytor som framöver 
kan komma att ses som otrygga. Om samtliga fastigheter kommer använda sig av stängsel 
vid fastighetsgräns är det viktigt att byggnader på något sätt skapar en mer trygghetsgivande 
känsla. Trygghetsskapande faktorer kan vara att skapa god belysning och undvika uppkom-
sten av utrymmen som lättåtkomliga innergårdar och mörka platser. Avgränsande stängsel 
till företagen är positivt för att förhindra brott.
Gestaltningen i områden som vetter mot befintliga bostäder söder om området behöver 
hanteras, baksidor med parkerings- och uppställningsytor bör undvikas. Detta regleras i 
plankartan. 
Möjligheten till hästridning inom området kommer att vara begränsat i jämförelse med nu-
läget. NATUR-området längs planområdets nordvästra sida blir dock tillgänglig för allmän-
heten och således tillgänglig även för ridturer.

Teknisk försörjning

Dagvatten

Planområdet planeras bli kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
För att fördröja och rena dagvatten så nära källan som möjligt bör omhändertagande av 
dagvatten så långt det är möjligt göras i kvartersmark på varje fastighet i planområdet. Utö-
ver dagvattenanläggningar på kvartersmark föreslås fördröjning och rening av dagvatten för 
hela planområdet i VA- och dagvattenutredningen (Sweco, 2020-08-10, reviderad 2021-04-
23, kompletterad 2021-11-24). 
För naturlig avrinning inom planområde, där ingen pumpning av dagvatten förekommer, 
så kommer vattnet att ha fyra huvudsakliga utflödespunkter från området. Detta innebär 
att området innefattar fyra delavrinningsområden vilka måste tas hänsyn till var för sig vid 
beräkning av flöden, fördröjningsbehov och föroreningsbelastningar. 
För var och en av de fyra avrinningsområdena föreslås diken eller dammar för fördröjning 
och rening av dagvatten från planområdet. Dagvatten från ett större avrinningsområde ut-
anför planområdet i norr föreslås ledas förbi dagvattenanläggningarna direkt till diknings-
företaget för att inte överbelasta anläggningarna.
Dagvatten från avrinningsområden nordväst om föreslagen ny väg genom planområdet och 
norr om Almedalsvägen förslås fördröjas och renas i nya diken parallella med dikningsföre-
taget i utkanten av planområdet innan det släpps mot dikningsföretaget. 
För att minska belastningen på Löftaån har utredningen utforskat möjligheten att låta en 
större del av områdets dagvatten rinna av mot dikningsföretaget. Det rinner mot Vändelsö-
arkipelagen utanför Rågelund, som anses mindre känslig för föroreningar jämfört med Löf-
taån, till vilken södra delen av planområdet rinner av. Dagvatten som alstras på takytor och 
vissa markytor söder om ny väg föreslås därför efter samlad rening och fördröjning avledas 
norrut mot dikningsföretag via ledningar och/eller med höjdjustering av mark. 
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För de två avrinningsområdena i planområdets sydvästra sida, som rinner av via bäck eller 
fåra mot Löftaån, föreslås renings- och fördröjningsanläggningar i form av dammar eller 
diken. Vart och ett av avrinningsområdena bör ha sin egen anläggning. Dagvattnet föreslås 
efter rening och fördröjning ledas i befintlig fåra eller bäck mot Löftaån.
Dagvattenanläggningarna som rinner av mot dikningsföretaget föreslås dimensioneras för 
att släppa ifrån sig maximalt 2 l/(s, ha) vid ett 10-årsregn i enlighet med begränsning i dik-
ningsföretagets förrättningshandlingar. Dagvattenanläggningar som rinner av mot Löftaån 
föreslås dimensioneras för att motsvara naturmarksavrinning vid ett 10-årsregn, med flödet 
17 l/(s, ha). Dimensioneringen av dagvattenanläggningarna kan även göras för ett större 
regn för ökad säkerhet vid skyfall. Utredningen anger fördröjningsvolymer, storlek på res-
pektive dagvattenanläggning och kostnader för anläggningar som fördröjer ett 10-årsregn 
respektive ett 100-årsregn. 
Avledning av stora vattenflöden som uppstår vid skyfall ska säkerställas genom att byggna-
der placeras något upphöjt jämfört med något nedsänkta sträckningar utmed de naturliga 
avrinningsvägarna. En sådan naturlig avrinningsväg är utmed dikningsföretaget utmed 
planområdets nordvästra gräns. En annan naturlig avrinningsväg är från de centrala delarna 
av planområdet och söder ut och ytterligare en är tvärs över den södraste delen av planom-
rådet. Det ska säkerställas att diken söderut från områden kan avleda de ökade flödena från 
planområdet vid skyfall utan risker för befintlig bebyggelse.
För avledning av skyfall söderut behöver säkras rättighet för avledning över  fastigheten 
Frillesås-Rya 3:124.
Utbyggnaden av planområdet ämnar att följa utredningens rekommendationer. Nödvändiga 
tillstånd ska sökas och markägare och dikesägare ska tillfrågas inför genomförandet.
Befintliga dagvattenledningar inom kvartersmarken i södra delen av planområdet förutsätts 
flyttas innan byggnation. 

Vatten och avlopp

Planområdet planeras bli kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. 
Ledningssystemet från vattenverk och reservoarer planeras anpassas för utökat utbyte av re-
servvatten mellan Kungsbacka och Varbergs kommuner. I och med det kommer kapaciteten 
för dricksvatten och brandvatten att vara tillräcklig för att försörja planområdet där ledning-
en passerar invid rondellen i Rågelund på västra sidan. Därifrån planeras ledningsdragning 
fram till planområdet utmed Almedalsvägen. 
Inom området behövs på allmän platsmark ett cirka 1500 meter långt distributionsnät för 
dricksvatten inklusive brandposter. 
Planområdet planeras anslutas till kommunalt spillvatten från planområdets sydvästra hörn 
fram till SPU 52, som ligger på södra sidan om Frillesåsvägen i höjd med Frillesåsskolan. 
För att kunna ansluta Frillesås-Rya tillsammans med cirka 500 tillkommande bostäder i 
Frillesås och Landaområdet behövs omfattande åtgärder på befintligt ledningsnät i Frillesås:
• Förstärkning av självfallssystemet mellan SPU52 och planområdet
• Uppgradering av SPU52 och dess tryckledning till ny kapacitet 74 l/s
• Ökning av ledningsdimension till 400 BTG för sträckan SNB283 till SNB287. 
• Ökning av pumpkapacitet på SPU50 till 300 l/s. Pumpstationen har uppgraderats under 

tiden detaljplanen tagits fram, år 2020.
• Utökning av utjämningsmagasin vid SPU51 från 200 till 800 m3
• Minskning av befintligt inläckage i hela Frillesås spillvattennät med ca 25%
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Inom området behövs på allmän platsmark ett cirka 1500 meter långt ledningsnät, en 
pumpstation för hela området och en pumpstation eller eventuellt flera mindre LTA-statio-
ner för fastigheten eller fastigheterna längst i sydost som inte har självfall till ledningsnätet. 

Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem. 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter. Dricksvattenledningarna 
ska förses med brandposter som ska klara ett uttag av brandvatten om 20 l/s. Körbarhet och 
tillgänglighet för räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. Detta säkerställs 
vid projektering av vägar inom området. 

Värme

Hur byggnaderna ska uppvärmas är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning 
ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). 

El, Tele och Bredband

El-, tele- och bredband finns utbyggt i närområdet och går att ansluta till. 

Avfall

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan tas sig fram via huvudgatan. Erforder-
liga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sophanteringen 
ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. Utformning-
en ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009).

Hälsa och säkerhet

Kraftledning

Kraftledningens sträckning och de skyddsavstånd den medför får konsekvenser för möjlig-
heten att utnyttja området. Det finns i dagsläget inga planer på att markförlägga kraftled-
ningen. Ett skyddsavstånd av 10 meter från vardera sida av de yttersta fasledningarna avsätts 
som mark som inte får bebyggas. Bestämmelsen gäller inte om kraftledningen förläggs till 
under mark och i detta fall föreslås ledningen flyttas till allmän platsmark.
Marknivån i ledningsgatan får inte ändras utan ledningsägarens godkännande och eventu-
ella förändringar får inte innebära att ledningsägarens möjligheter att äga, driva och under-
hålla ledningen påverkas negativt. 

Elsäkerhet

Kraftledningen har en nominell spänning på 66 kV. Konstruktionsspänningen är 72,5 kV. 
Omgivande byggnation ska hållas på ett horisontellt skyddsavstånd av 10 meter enligt före-
skrift. Marknivån i ledningsgatan får inte ändras. 

Elektromagnetiska fält

Förutom de skyddsavstånd som gäller med hänsyn till elsäkerhet behöver hänsyn tas till 
elektromagnetisk strålning. Kraftledningar avger elektromagnetisk strålning som tilltar i 
styrka ju högre strömstyrka (ampere) ledningen har. 
En vanlig rekommendation är att undvika att miljöer där människor stadigvarande vistas 
inom områden där strålningen uppgår till 0,2 μT (mikroTesla). Strålningen varierar med 
strömstyrkan och för att fastställa den exakt krävs att mätningar görs i den specifika situa-
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Avstånd som krävs för att klara riktvärdena för trafikbuller med normala treglasfönster. 

tionen. I detta fall finns en stor osäkerhet beroende dels på att det är ett expansivt område 
och dels på att det finns både produktion och uttag anslutet. Ett minsta horisontellt skydds-
avstånd på 13 meter från närmaste faslina bedöms vara tillräckligt.
För närvarande finns inget beslut om kraftledningens framtid fattat. En administrativa plan-
bestämmelse har därför införts i planen i syfte att tillgodose de skyddsavstånd som redovisas 
ovan. Då bestämmelsen hänvisar till avstånd till kraftledningen upphör dess verkan vid en 
eventuell framtida flytt.

Buller

Trafikbuller
Normala treglasfönster i de nya verksamhetbyggnaderna dämpar trafikbuller ca 30 dBA. 
För att klara riktvärdet för ljudnivåer inomhus för arbetslokaler med normala treglasfönster 
krävs att ekvivalenta respektive maximala ljudnivån utomhus är lägre än 65 respektive 80 
dBA vid fasad. I tabellen nedan redovisas avstånd från vägmitt till närmaste fasad som krävs 
från respektive väg för att klara riktvärdena, baserad på Trafikverkets trafikalstringstal, 
utan särskilda krav på fasad. Då Trafikverkets alstringsverktyg visat sig ge betydligt högre 
alstring än andra analyser är sannolikt redovisade skyddsavstånd i tabellen väl tilltagna. 
Om verksamhetsbyggnader önskas placeras närmare än i tabellen redovisade avstånd klaras 
riktvärdena inomhus med fönster med god ljudisolering. 

Vid en utbyggnad av planområdet kommer trafiken på Almedalsvägen och Frillesåsvägen 
att öka. För boende längs dessa vägar innebär det att ljudnivån kommer att öka. Beräknade 
ekvivalenta ljudnivåer för boende längs Frillesåsvägen redovisas i kartbild på nästa sida. 
Förstorad bild finns i den bilagda utredningen. Då trafikverkets alstringsverktyg visat sig ge 
betydligt högra alstring än andra analyser är sannolikt redovisade ljudnivåer något höga. 
För befintliga hus bör enligt Naturvårdsverkets rapport ”Riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik vid befintliga bostäder” bulleråtgärd för bostäder övervägas om dessa har över 55 
dBA i ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasad om dessa är byggda mellan 1997 och 2015. 
För bostäder byggda före år 1997 är riktvärdet för när åtgärder ska övervägas 65 dBA. 
I nuläget har två hus ekvivalent ljudnivå över 55 dBA. Riktvärdet för bostäder uppförda 
efter 1997 överskrids med 1-2 dBA.
Om planområdet kommer alstra trafik enligt Trafikverkets alstringsverktyg, vilket är betyd-
ligt högre alstring än andra analyser, kommer i framtiden fem hus få ekvivalent ljudnivå över 
55 dBA. För fyra av husen kommer riktvärdet överskrids med 1-3 dBA och för 1 hus (vid 
infarten till planområdet) kommer riktvärdet överskridas med upptill 7 dBA. 
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Kommunen bedömer att eftersom prognosen är högt räknad och eftersom de utsatta bo-
städerna är uppförda innan 1997 så finns inte behovet av bullerskyddande åtgärder i detta 
skede. För det hus vid infarten till Rya industriväg som enligt prognosen är mest expone-
rat för buller finns möjligheten att vid behov uppföra ett bullerskydd på kommunens mark 
väster om.

Rya industriväg

Frillesåsvägen

Frillesåsvägen: beräknade ekvivalenta ljudnivåer, år 2045. Källa: Norconsult.
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Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. Källa: Boverket.

Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida (Tabell 2 enligt hänvisningen i tabellen ovan).  
Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats. Källa: Boverket.

Industribuller
Vid etablering av verksamheter inom planområdet får ljudnivåerna inte vara störande för 
omgivningen. Det innebär att verksamheter inte får överstiga de riktvärden som gäller för 
zon A enligt tabell nedan. 

Buller från godshantering vid till exempel lastkajer och omlastningsterminaler bör räknas 
in i ljudnivån från verksamheten och bedömas som industribuller. För trafik till och från 
verksamhetsområdet på angränsande vägar bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara 
vägledande. 
I miljöbalken finns regler som innebär att de nivåer som redovisas i planbeskrivningen eller 
bygglovet också ska gälla i tillsynsskedet (Miljöbalken 26 kap. 9a §).
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Farligt gods

Planförslaget innebär att ingen bebyggelse tillåts inom 15 meter från Almedalsvägen, som 
är en transportled för farligt gods. Detta avstånd gäller om riskreducerande åtgärder utförs 
på byggnaderna, annars gäller 25 meters bebyggelsefri zon, industriverksamhet kan uppföras 
som närmast 30 meter från vägbanan. Utöver detta ska rekommendationerna i riktlinjerna 
följas, läs mer i Riskanalys av farligt gods, Länsstyrelsen Hallands län 2011. 
Riskreducerande åtgärder innebär att:
• fasad som vetter mot Almedalsvägen ska inom ett avstånd av 30 till 50 meter från Al-

medalsvägens vägkant utformas i obrännbart material,
• fasad, inklusive dörrar och fönster, som vetter mot Almedalsvägen, ska inom ett avstånd 

av 13 till 30 meter från Almedalsvägens vägkant, motsvara brandteknisk klass EI30, 
• för alla byggnader inom 50 meter från Almedalsvägens vägkant ska minst en utrym-

ningsväg finnas som inte vetter mot leden,
• för etablering på ett avstånd av 15 till 30 meter från Almedalsvägens vägkant ska 

åtgärder införas som förhindrar direkt mekanisk konflikt. Erforderlig omfattning och 
utformningen av ett sådant skydd beror på platsspecifika förhållanden och kan vara 
exempelvis: vall/dike, betongbarriär eller förstärkt vägräcke (H4 eller H2),

• vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska området i så stor 
utsträckning som möjligt utformas på ett sätt som motverkar spridning av vätska in på 
området. 

• vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska sidoområdet längs 
med leden utformas på ett sätt som begränsar konsekvensen av ett avåkande fordon. På 
detta sätt minskas risken för punktering av tank. 

• Området nära leden ska utformas på ett sätt som inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse. 

Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. 
Detta kontrolleras i bygglovskedet.
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Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive 
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga 
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900).

Användning allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov 
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park. 

VÄG Väg, statlig Trafikverkets väg 990 (Almedalsvägen). 

GATA1 Huvudgata
Syftet är att möjliggöra huvudgata genom planområ-
det söder om Almedalsvägen och bekräfta kommu-
nalt huvudmannaskap för befintliga Rya industriväg. 

GATA2 Lokalgata
Gata som ska förbinda verksamhetsområdena norr 
om Almedalsvägen med cirkulationsplatsen. Utrym-
me för vändplats finns längst i norr.

NATUR Naturområde

Syftet med bestämmelsen är att skapa utrymme för 
hantering av dagvatten. Ytan kan även användas för 
rekreation och ger allmänhet och djurliv möjlighet att 
passera genom området. 

Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel el-
ler industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera 
användningar.

E1 Återvinningscentral Syftet är att möjliggöra uppförandet av återvinnings-
central på en del av området. 

E2 Teknisk anläggning Mark avsedd för pumpstation som en del av dag-
vattenhanteringen.

J Industri Mark för industriändamål av varierande slag.

Z1 Verksamheter, undan-
taget sällanvaruhandel

Mark avsedd för verksamheter i mindre skala. Dock 
ej sällanvaruhandel.
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Egenskapsbestämmelser

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning, 
utformning och skydd av marken.

Största byggnadsarea 
är 60 % per fastighet

Syftar till att begränsa den byggbara ytan inom  
respektive fastighet och säkra tillräcklig yta för  
komplement likt parkering och dylikt. Gäller inom 
alla kvartersmarksytor.

Högsta nockhöjd i 
meter. Solcellspaneler 
får uppföras utöver 
angiven nockhöjd.

Bestämmelsen syftar till att begränsa byggnaders 
omfattning i höjdled samt att möjliggöra uppförande 
av solcellspaneler på tak utan att minska byggrätten.

d
Största fastighetsstor-
lek är 6000 kvadrat-
meter

Bestämmelsen syftar till att hålla byggnadsvolymerna 
uppbrutna i mindre volymer för att åstadkomma en 
småskalig miljö.

Byggnad ska placeras 
minst 4 meter från 
fastighetsgräns el-
ler sammanbyggas i 
fastighetsgräns

Syftar till att säkerställa utrymme mellan bygg-
nadskroppar över fastighetsgränser för att förhindra 
brandspridning. Planbestämmelsen syftar även till att 
säkerställa att byggnader kan sammanbyggas för att 
möjliggöra en ändamålsenlig byggnad inom fastighe-
ten/fastigheterna.  
Gäller inom alla kvartersmarksytor.

 p

Byggnad ska place-
ras minst 15 meter 
från Almedalsvägens 
vägbana

Bestämmelsen syftar till att hålla ett område fritt från 
bebyggelse utmed Almedalsvägen, eftersom den är en 
transportled för farligt gods.

Minsta takvinkel är 12 
grader

Syftet är att efterlikna omgivande gårdsmiljöers 
utformning samt att fasadhöjden ska upplevas lägre. 
Samtidigt ska bestämmelsen möjliggöra ändamålsen-
liga byggnader för verksamheter. 

n
Upplag får inte finnas 
mot östra sidorna av 
användningsområdet

Med östra sidorna avses användningsgräns som vetter 
mot fastigheten Kulla 1:73 och längs befintlig tillfart-
sväg till samma fastighet. Syftet med bestämmelsen 
är att förhindra uppkomsten av baksidor mot omgi-
vande miljöer. 

m1

Fasad som vetter mot 
Almedalsvägen ska 
inom ett avstånd av 30 
till 50 meter från Al-
medalsvägens vägkant 
utformas i obrännbart 
material.

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.
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m2

Fasad, inklusive dörrar 
och fönster, som vetter 
mot Almedalsvägen, 
ska inom ett avstånd 
av 15 till 30 meter från 
Almedalsvägens väg-
kant, motsvara brand-
teknisk klass EI30. 

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m3

För alla byggnader 
inom 50 meter från 
Almedalsvägens 
vägkant ska minst en 
utrymningsväg finnas 
som inte vetter mot 
leden.

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m4

För etablering på ett 
avstånd av 15 till 30 
meter från Almedals-
vägens vägkant ska 
åtgärder införas som 
förhindrar mekanisk 
konflikt. 

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m5

Vid all byggnation 
inom 60 meter från 
Almedalsvägens väg-
kant ska området i så 
stor utsträckning som 
möjligt utformas på 
ett sätt som motverkar 
spridning av vätska in 
på området.

Syftar till att säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m6

Vid all byggnation 
inom 60 meter från 
Almedalsvägens väg-
kant ska sidoområdet 
längs med leden vara 
fritt från oeftergivliga 
och spetsiga föremål 
för att begränsa konse-
kvensen av ett avå-
kande fordon. På detta 
sätt minskas risken för 
punktering av tank.

Syftar till att säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde. Enligt Trafikver-
kets riktlinjer för Vägars och Gators Utformning 
avses med oeftergivliga föremål större fasta föremål, 
exempelvis:
• träd med diameter >100 mm i brösthöjd 
• bropelare 
• kort betongfundament högre än 0,1 m 
• jordfast sten högre än 0,1 m 
• el- och teleskåp 
• bergskärning med skrovlig yta 
• hus, murar o.dyl som inte har slät yta längs vägen 
• stolpar, bärare av vägutrustning eller annan utrust-
ning som inte är eftergivliga enligt standarden {SS-
EN 12767}.
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Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör planom-
rådet. Det kan handla om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, genomförandetid 
och markreservat.

a₁ Strandskyddet är 
upphävt.

Strandskyddet som återinträder vid planläggningen 
upphävs inom del av planområdet. Syftar till att möj-
liggöra för åtgärder enligt plankartan. Gäller inom 
kvartersmark.

a₂

Bygglov får inte ges 
för byggnad och upp-
lag och parkering får 
inte uppföras förrän 
kraftledning flyttats. 

Bestämmelsen begränsar byggrätten närmast kraft-
ledningen. Om kraftledningen i framtiden förläggs 
under mark så försvinner begränsningen. 

a3 Strandskyddet är 
upphävt. 

Strandskyddet som återinträder vid planläggningen 
upphävs inom del av planområdet. Syftar till att möj-
liggöra för åtgärder enligt plankartan. Gäller inom 
allmän platsmark.

Genomförandetiden 
är 10 år från den dag 
detaljplanen vinner 
laga kraft.

Bestämmelsen anger under vilken tidsrymd detaljpla-
nen är tänkt av genomföras. Gäller inom hela plan-
området. 

Huvudmannaskapet är 
kommunalt för allmän 
plats

Bestämmelsen anger vem som är huvudman för all-
män plats - Gata och Natur - inom hela planområdet.
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en MKB innehålla uppgifter om miljöförhållandena och 
miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. En sådan utveckling benämns här 
nollalternativet. Nollalternativet innebär således att någon utbyggnad av ett verksamhets-
område för transportintensiva och i viss mån störande verksamheter inte sker i området. Vad 
som är den mest sannolika utvecklingen i ett nollalternativ är inte alltid lätt att bedöma, 
men utgångspunkten i detta fall är att nuvarande markanvändning i form av delvis brukade 
åker- och betesmarker i så fall kommer att bestå. De miljökonsekvenser som beskrivs i kap 
6-15 i miljökonsekvensbeskrivningen blir inte verklighet i ett nollalternativ, utan beskriv-
ningarna under ”Nuvarande förhållanden” för respektive miljöaspekt kommer i huvudsak att 
gälla även framöver. 
En annan tänkbar utveckling är att brukandet av odlingsmarkerna efterhand upphör, vilket 
på sikt leder till igenväxning av området. Detta har redan börjat ske i delar av området idag. 
De öppna vyerna i området kan då komma att förändras liksom förutsättningarna för djur- 
och växtliv, där arter knutna till öppet jordbrukslandskap missgynnas.
Ytterligare en tänkbar utveckling av nollalternativet är att aktuellt planförslag förkastas och 
man i framtiden kommer att pröva att planlägga området för en annan användning och/eller 
utformning. 
Nollalternativet medför även att Kungsbacka kommuns arbete med att långsiktigt placera 
verksamheter som alstrar mycket transporter och tung trafik till trafiknära, men mer peri-
fera lägen i kommunen istället för i nära anslutning till Kungsbacka innerstad eller inne i 
utvecklingsorter kan hämmas något.  

Miljökonsekvenser

Undersökning

Kungsbacka kommun gjorde i planprogramsskedet år 2016 bedömningen att förslaget inte 
medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen gjorde i sitt samrådsyttrande inte samma 
bedömning utan menade att det inte gick att utesluta att föreslagen utbyggnad i program-
förslaget skulle medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ansåg dock att framtagen 
miljöutredning utgör en god grund för en miljökonsekvensbeskrivning. En miljökon-
sekvensbeskrivning har därför tagits fram för detaljplaneförslaget (Norconsult 2020-09-07, 
reviderad 2021-04-30). 

Natur, kulturmiljö & rekreation

En utbyggnad medför främst att öppen och igenvuxen odlingsmark utan några högre 
naturvärden tas i anspråk. Merparten av de bedömda naturvärdesobjekten kommer inte att 
påverkas av exploateringen, vilket är positivt ur naturmiljöavseende. Ingrepp sker dock i två 
naturvärdesobjekt, då en mindre del av höjdområdet i öster ersätts med industrimark och en 
damm med begränsat värde för groddjur i sydväst exploateras. Planområdets betydelse för 
groddjur kan snarare öka med rätt utformning av dagvattendammar och grönytor i området. 
Övriga naturvärdesobjekt sparas men gränsar till planerade verksamhetsytor, varför risk 
finns att dessa påverkas vid en utbyggnad. Med en hänsynsfull planering bedöms dock dessa 
naturvärden att klaras. 
Planerat dagvattensystem bedöms medföra en något minskad föroreningsbelastning från 
planområdet jämfört med idag. Därmed bedöms inte planförslaget ge någon negativ påver-
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kan på Löftaåns skyddsvärda fiskfauna eller de skyddsvärda marina grundbottnarna i slut-
recipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten. Planförslaget bedöms inte heller ha någon 
större negativ påverkan på skyddade arter och någon dispens från Artskyddsförordningen 
behövs inte. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små.
Planerad utbyggnad innebär att flera moderna byggnader som är upp till 30 meter höga 
placeras centralt på dagens öppna jordbruksmark och därmed tar aktuellt område ytterligare 
ett steg från odlingslandskap till ett mer tätortsnära område. Anslutande kulturhistoriskt 
intressanta gårdar påverkas negativt då de förlorar en del av sin koppling och funktion till 
odlingslandskapet. En fornlämning påverkas och ska undersökas ytterligare, vilket kräver 
tillstånd från kulturmiljölagen. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som måttliga och 
negativa.

Landskapsbild

Planförslaget medför att landskapsbilden förändras markant. Detta då stora delar av det 
storskaliga odlingslandskapet kring Almedalsvägen försvinner och ersätts med ett modernt 
industriområde som bryter helt mot områdets lantliga karaktär i såväl skala som utform-
ning. Landskapsbilden påverkas tydligt negativt för både boende och förbipasserande på 
Almedalsvägen. Frillesås samhälle och entrén in mot samhället tar ytterligare ett steg från 
lantligt samhälle mot en större tätort, vilket påverkar landskapsbilden på en mer regional 
nivå. Utbyggnaden blir inte lika framträdande från Frillesåsvägen då den delvis kommer att 
skymmas av bebyggelse. Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbilden vara 
stora och negativa på en lokal nivå men även på regional nivå påverkas landskapet i viss mån. 

Markförhållanden

Planförslaget medför en del markarbeten i form av schaktning, uppfyllnader och grundlägg-
ning vilka kräver hänsyn till området geotekniska förhållanden. Planområdet bedöms som 
byggbart och stabiliteten bedöms som tillfredsställande för planerade förhållanden. Plane-
rade byggnader bör grundläggas med pålar eller lastkompenseras. I samband med projekte-
ring bör sättningsförhållandena utredas mer detaljerat för att undvika marksättningar och 
minimera påverkan på konstruktionerna.
Risken för föroreningar i mark och grundvatten inom planområdet bedöms som mycket 
liten. Bedömningen grundar sig på att ingen potentiellt förorenande verksamhet ska enligt 
uppgift ha bedrivits på platsen utan området har brukats som åkermark under lång tid.

Vattenförhållanden

Ett verksamhetsområde med t ex logistik, tillverkningsindustri etc. medför en relativt stor 
ökning av hårdgjorda ytor i området, vilket innebär att belastningen på anslutande diken 
och Löftaån och bäcken i norr samt till slutrecipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten 
från området ökar och ändrar karaktär.
I framtagen VA-utredning indelas planområdet i fyra avrinningsområden utifrån naturlig 
avrinning med fyra utsläppspunkter, för att få en avrinning som inte kräver pumpning. 
Dagvattenhanteringen blir separat för respektive delområde. Dagvattenhanteringen hante-
ras separat inom dessa fyra delområden. Inom dessa föreslås olika kombinationer av för-
dröjnings- och reningsåtgärder som både avleder och renar dagvatten samtidigt som höga 
flöden utjämnas med hjälp av översilningsytor, fördröjningsdammar (både torra och våta 
dammar) och svackdiken. Åtgärderna föreslås integreras i park- och grönytor och utformas 
med hänsyn till funktion och gestaltning. Med föreslaget dagvattensystem beräknas förore-
ningsbelastningen från planområdet minska jämfört med idag. Beräkningarna baseras dock 
på schablonhalter, varför de faktiska föroreningshalter som uppkommer i dagvattnet vid en 
utbyggnad kan skilja sig markant från dessa resultat. Halterna är även beroende av vilken 
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typ av verksamheter som etableras i planområdet. 
Vid exploatering av planområdet föreslås en utbyggnad av nya ledningar för både dricks- och 
spillvatten vilka kopplas på befintligt ledningsnät. 
Områdets recipienter Löftaån och Vändelöarkipelagen har måttlig ekologisk status, med 
målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027, medan kemisk status ej uppnås pga. för 
höga halter av de i Sverige överallt överskridande ämnena kvicksilver (Hg) och polybromera-
de difenyletrar (PBDE). För dessa ämnen finns ett undantag i form av mindre stränga krav. 
Planerad utbyggnad bedöms inte försämra den ekologiska och kemiska statusen i berörda 
vattenförekomster eller försvåra möjligheten att god status uppnås i vattenförekomsterna, 
under förutsättning att valt dagvattensystem ger tillräcklig rening av dagvatten.  
Planområdet hyser få lågpunkter där vatten riskera att samlas och översvämmas vid skyfall. 
Om planområdets dagvattenanläggningar dimensioneras för att kunna hantera dagvattenvo-
lymer vid skyfall (eller delar av) bedöms inte exploateringen förvärra situationen vid skyfall 
jämfört med idag. 

Trafikrelaterade frågor

I samband med detaljplanen har en trafikutredning tagits fram. Detaljplanen reglerar inte 
vilken typ av verksamhet som kommer tillåtas i området eller fördelningen mellan större 
verksamheter, småverksamheter/ hantverkare eller kontor. Beroende på planens innehåll och 
metodval varierar antal fordon som området beräknas alstra kraftigt Trafikverket alstrings-
verktyg som ger betydligt högre alstring än andra metoder har legat till grund för vidare 
studier av trafik, buller och luft för att vara på den säkra sidan.
Planområdet beräknas komma att alstra ca 13 700 fordonsrörelser/dygn enligt Trafikverkets 
trafikalstringstal. Trafiken på omgivande vägar kommer att öka i framtiden beroende på 
både generell trafikökning och planerat verksamhetsområde, med mellan 200 % och 400 % 
på Almedalsvägen och Frillesåsvägen. Säkerheten för de fotgängare och cyklister som idag 
rör sig längs Frillesåsvägen kommer att försämras med ett ökat trafikflöde.  
Planen omfattar även en ny huvudgata mellan Rya Industriväg och en föreslagen cirku-
lationsplats på Almedalsvägen. Kapacitetsberäkningarna visar, baserat på Trafikverkets 
alstringsverktyg, att en cirkulationsplats är den enda utformningen som ger godtagbar 
belastningsgrad för år 2045.
Trafikutredningen kompletterades under 2021 med utredning av behovet av vänstersvängfält  
på Frillesåsvägen, vid anslutningen till Rya industriväg. Utredningen visade att det framtida 
trafikflödet inte motiverade ett vänstersvängfält i det här läget. 

Hälsa och säkerhet

För arbetslokaler finns endast riktvärden inomhus. Dessa klaras med fasad utformad enligt 
ljudnivåkraven i BBR.
Den ökade trafiken på omgivande vägar, baserat på Trafikverkets alstringsverktyg, bedöms 
komma att medföra en ökning av den ekvivalenta ljudnivån för boende längs Almedalsvägen 
med 3-6 dBA respektive längs Frillesåsvägen med 3-5 dBA. Maximala ljudnivån beräknas 
öka med 1-2 dBA. 
Detaljerade bullerberäkningar bör göras för hus belägna nära Frillesåsvägen, väster om 
planområdet. Översiktliga beräkningar visar att bostadshuset beläget nordöst om korsningen 
mellan Frillesåsvägen och Rya Industriväg kommer få ökad ljudnivå från Frillesåsvägen och 
från Rya Industriväg med ca 7 dBA. För övriga bostadshus belägna längs Frillesåsvägen 
beräknas ljudnivån öka med ca 3 dBA. Om riktvärdena överskrids är en möjlig åtgärd att 
anlägga en skärm längs med Frillesåsvägen och Rya Industriväg.
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Bostadshusen längs Almedalsvägen är belägna relativt långt från vägen (ca 50 m) och kom-
mer därför sannolikt klara riktvärdena även vid genomförande av planen utan särskilda 
bullerskyddsåtgärder. 
I den norra delen går planområdet ända fram till Almedalsvägen. För att uppfylla den fy-
siska utformningen kring transportleder för farligt gods kan byggnader inte placeras när-
mare än 30 meter från vägen. Byggnader kan medges fram till 15 meter från Almedalsvägen 
förutsatt att säkerhetshöjande åtgärder vidtas.
Inga nya byggnader där människor vistas stadigvarande får uppföras inom områden där de 
elektromagnetiska fälten överstiger 0,4 μT. Ellevio som äger befintlig kraftledning på 50 kV 
i området, rekommenderar ett skyddsavstånd på 13 m på ömse sidor av ledningen, inom vil-
ket inga nya byggnader bör placeras. Åtgärder som reducerar magnetfältet kan bli aktuella.  
Planerad utbyggnad av transportintensiv verksamhet kommer att ansluta till ett fåtal befint-
liga bostäder. Beroende på hur störande verksamheter som kan bli aktuella, bör ett skydds-
avstånd på 50 m alternativt 200 m planeras till närmaste bostadshus. 

Naturresurser

Utbyggnaden innebär att 20 ha jordbruksmark tas i anspråk för verksamhetsområde något 
som innebär konflikt med 3 kap 4 § MB. Kommunen har dock bedömt att planerat verk-
samhetsområde i nära anslutning till väg E6 är av väsentligt samhällsintresse då det skapar 
fler arbetstillfällen och bättre förutsättningar för ett mer differentierat näringsliv i kommu-
nen, vilket motiverar att en del brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. 
Utbyggnaden kan påverka flera av områdets öppna diken, stenmurar och ett stenröse, 
varför dispens från biotopskyddet krävs från länsstyrelsen enligt 7 kap 11 § MB. I områ-
dets kraftigt igenvuxna delar bedöms dock inte biotopskyddet längre gälla. Vidare kommer 
det strandskyddade området kring den rätade bäcken i områdets norra del påverkas, varför 
dispens för alternativt upphävande av gällande strandskydd kommer att krävas enligt 7 kap 
18 § MB. 
Planförslaget bedöms minska dagvattenbelastningen på områdets recipienter något, varför 
påverkan på den skyddsvärda Löftaån i söder samt de skyddsvärda naturområdena i slutreci-
pienterna Vendelsöfjorden eller Landabukten bedöms som marginell. Utbyggnaden bedöms 
inte ha någon nämnvärd påverkan på recipienternas växt- och djurliv.

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Halterna av såväl kvävedioxid som partiklar bedöms bli oförändrade i jämfört med idag. 
Miljökvalitetsnormerna kommer att klaras med marginal även i framtiden.

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Sammanfattningsvis bedöms planerad utbyggnad inte försämra den ekologiska och kemiska 
statusen i berörda vattenförekomster eller försvåra möjligheten att god status uppnås i vat-
tenförekomsterna, under förutsättning att valt dagvattensystem ger tillräcklig rening av 
dagvatten. Planförslaget bidrar därmed inte heller till att de kumulativa effekterna av dag-
vattenpåverkan till recipienterna ökar. Beräkningar av halter och mängder av föroreningar i 
utgående vatten från planområdet efter rening i föreslaget dagvattensystem visar att samtliga 
värden understiger gällande riktvärden i utsläppspunkt samt att utsläppen av i princip alla 
ämnen minskar jämfört med idag. Dessutom ligger utsläppspunkterna från planområdet 
långt från recipienterna och det vatten som släpps ut till diken och naturmark bedöms renas 
ytterligare på sin väg ned till respektive recipient. Utbyggnaden bedöms inte heller medföra 
några ökande flöden i recipienterna som kan påverka miljökvalitetsnormerna negativt. 
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Generellt bör en bedömning av en detaljplans dagvattenpåverkan avseende ekologisk och 
kemisk status baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (parametrarna närings-
ämnen, särskilda förorenande ämnen) och prioriterade ämnen. Det är framförallt dessa 
kvalitetsfaktorer som är relevanta att studera kopplat till dagvattenpåverkan från ett planom-
råde. Bedömningen av dessa kvalitetsfaktorer ska sedan ligga till grund för bedömningen av 
påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) som helhet. Enligt genomförda förorenings-
beräkningar för aktuell detaljplan har dock konstaterats att utgående mängderna av fosfor, 
särskilt förorenade ämnen (koppar, krom, zink) och prioriterade ämnen (bly, kadmium, 
nickel, kvicksilver) från planområdets dagvattensystem efter rening kommer att vara lägre 
än i nuläget. Därmed bedöms dessa ämnen inte heller öka i recipienterna, varför statusen 
gällande dessa parametrar inte heller riskerar att försämras i berörda vatten-förekomster till 
följd av planförslaget. Spädningsberäkningar av planförslagets påverkan på föroreningshalter 
i recipienten bedöms därmed som överflödiga.
Med föreslaget dagvattensystem bedöms planförslaget minska belastningen på Löftaån nå-
got och därmed bedöms inte heller Löftaåns ekologiska status försämras till följd av utbygg-
naden. Dagvattensystemet bedöms även säkerställa att tillförseln av de prioriterade ämnena 
kvicksilver, PBDE och TBT inte ökar till recipient, varför planförslaget inte heller bedöms 
påverka Löftaåns kemiska status negativt. 
I dagvattenutredningen har spridningsberäkningar avseende fosfor gjorts för att ytterligare 
förtydliga att planförslagets dagvattenpåverkan inte medför någon negativ påverkan på vat-
tenförekomsten Löftaåns ekologiska status. I beräkningarna jämförs beräknad fosforhalt och 
beräknat flöde av dagvatten i planområdet med halten och flödet i Löftaån i den närmast 
belägna provtagningspunkten och enligt dessa konstateras att nuvarande ekologisk kvot på 
0,43 (bakgrundshalt/uppmätt halt) inte förändras nämnvärt (förbättras marginellt vilket inte 
syns vid avrundning). Därmed bedöms plan-förslaget inte försämra situationen gällande 
fosfor i Löftaån utan snarare avlasta recipienten något avseende fosfor. 
Vidare bedöms planförslaget med föreslagen dagvattenhantering medföra en marginell 
minskning av föroreningsbelastningen på recipienten Vändelsöarkipelagen och därmed 
bedöms utbyggnaden inte ha någon märkbar inverkan på recipientens status. Även för denna 
recipient visar genomförda beräkningar att utgående halter för samtliga ämnen underskrider 
gällande riktvärden och utgående mängder från området minskar jämfört med idag. Ingen 
klassning med avseende på näringsämnen är gjord för vattenförekomsten. Men då mängden 
näringsämnen redan i utsläppspunkten minskar jämfört med idag, bedöms planförslaget 
inte heller medföra några ökade mängder av näringsämnen i recipienten som ligger ca 2,5 
km nedströms planområdet. Dessutom sker en stor och snabb utspädning av dagvattnet från 
planområdet då det når kusten och den stora vattenförekomst som Vändelsöarkipelagen 
omfattar. 
Samtidigt är det viktigt att poängtera att valet av dagvattenlösningar är avgörande för 
vilken påverkan som planområdet kommer att ha på recipient. Först med uppgifter om 
valda lösningar och framtida utsläpp från planområdet kan en slutgiltig recipientbedömning 
genomföras avseende de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (näringsämnen, särskilda 
förorenande ämnen) ingående i ekologisk ytvattenstatus och avseende prioriterade ämnen 
ingående i kemisk status. I detta fall bedöms dock genomförda beräkningar tydligt visa på 
att tillräcklig rening kan uppnås vid en utbyggnad, varför ytterligare beräkningar sannolikt 
är överflödiga. 
En bedömning av en detaljplans påverkan på ekologisk status kan även omfatta en sam-
lad bedömning av de biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som kan komma 
att påverkas. Detta ger en samlad bedömning av ett projekts påverkan på vattenkvaliteten 
och naturmiljön (tillika kvalitetsfaktorer ingående i klassificeringssystemet) på nedströms 
liggande ytvattenförekomster. Aktuellt planförslag med föreslagna dagvattenslösningar 
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bedöms inte medföra någon påverkan på övriga underliggande biologiska och hydromorfolo-
giska kvalitetsfaktorer gällande recipienternas ekologiska status, varför en sådan mer omfat-
tande bedömning av alla kvalitetsfaktorer inte bedöms som nödvändig.  

Miljömål

De miljömål som anses vara relevanta för planen är 1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15 och 16.
1. Begränsad klimatpåverkan
Planerad utbyggnad av verksamheter med inriktning på bl.a. logistik och lager ger en lokal 
ökning av trafik och uppvärmning av arbetsplatser. Planens påverkan på klimatet beror 
nästan uteslutande på att trafiken ökar i området, vilket ger en ökning av utsläppet av 
växthusgaser. Dessa konsekvenser finns i princip oberoende av var nybebyggelse sker. En 
fråga gäller dock storleken av utsläppsökningarna (per bostad eller per sysselsatt), alltså om 
utsläppen ökar i större eller mindre grad. Här kan framförallt den tunga trafikens omfatt-
ning och därmed dess utsläpp av växthusgaser variera, beroende främst på det geografiska 
läget i förhållande till närliggande transportleder, affärer och bostäder. Dock är syftet med 
planområdet delvis att avleda förekomsten av tung trafik inne i Kungsbacka centrum, vilket 
bidrar till en bättre miljö i staden. Genom att ge planerade byggnader ett energieffektivt ut-
förande kan områdets klimatpåverkan genom uppvärmning minskas. Under utbyggnaden av 
området krävs resurser, vilket bl.a. medför transporter, användande av arbetsmaskiner samt 
förbrukning av byggvaror och materiel. Detta innebär i sin tur utsläpp av koldioxid både 
som följd av anläggningsarbetena och vid produktionen av byggnadsmaterial etc. Samman-
taget bedöms detaljplanens lokala klimatpåverkan bli liten i negativ riktning.
2. Frisk luft
Detaljplanen medför små ökningar av halterna av luftföroreningar. Gällande miljökvalitets-
normer bedöms komma att klaras med stor marginal. Miljöpåverkan med avseende på frisk 
luft bedöms därmed bli svagt negativ.
6. Säker strålmiljö
Utbyggnaden av verksamhetslokaler i nära anslutning till kraftledning kan ge en ökad 
exponering för individer för skadlig strålning i arbetslivet. Då planen respekterar angivna 
skyddsavstånd och exponeringsbegränsningar anses riskerna begränsas så långt som möjligt. 
Förutsatt att skyddsavstånd hålls bedöms exponeringen för elektromagnetiska fält i arbets-
livet och i övriga miljön vara så låg att människors hälsa inte påverkas negativt. Miljöpåver-
kan med avseende säker strålmiljö bedöms som marginell i negativ riktning.
7. Ingen övergödning
Detaljplanen medverkar något till att minska närsaltsbelastningen och då främst kväve-
halterna vilket kan förbättra vattenkvaliteten i recipienterna Löftaån, Vendelsöfjorden och 
Landabukten. Detta då planområdet utformas med en förbättrad dagvattenhantering som 
fördröjer och renar vattnet innan det släpps ut. Samtidigt hårdgörs stora ytor och flödena 
ökar vilket gör att dagvattnet kommer förändra karaktär och innehålla mer miljöfarliga 
ämnen som metaller, olja och andra föroreningar. Med ett väl utformat dagvattensystem kan 
utbyggnaden bidra något till att uppnå miljömålet. Miljöpåverkan med avseende på över-
gödning bedöms därmed bli svagt positiv.
8. Levande sjöar och vattendrag
Planprogrammen bedöms ge en minskad närsaltbelastning via dagvatten från området som 
avrinner till Löftaån under förutsättning att de fördröjnings- och reningsåtgärder som före-
slås är tillräckligt kraftfulla. Detta kan bidra något till att minska övergödningen i Löftaån 
och havet, vilket är positivt för åns växt- och djurliv. Samtidigt krävs sannolikt kraftfullare 
åtgärder för att säkerställa att miljökvalitetsnormer uppnås. Miljöpåverkan med avseende på 
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levande sjöar och vattendrag bedöms därmed bli svagt positiv.
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
Planen ger upphov till en minskad föroreningsbelastning och bidrar därmed något till att 
minska övergödningen av mynningsområdet Vendelsöfjorden och Landabukten, genom att 
tillförseln av näringsämnen från jordbruksmark minskas. Samtidigt berör planen endast 
en mycket begränsad del av slutrecipienten Kungsbackafjordens avrinningsområde, varför 
situationen i recipienten Kungsbackafjorden inte förändras nämnvärt av utbyggnaden utan 
mer kraftfulla åtgärder krävs för att få en märkbar effekt. 
13. Ett rikt odlingslandskap
Utbyggnaden innebär att ytterligare en del av det öppna odlingslandskapet kring Frillesås 
tas i anspråk för utbyggnad av verksamhetsområdet. Vidare tas brukningsvärd odlingsmark 
i anspråk, vilket innebär att möjligheten att i framtiden utnyttja området för odling försvin-
ner, vilket är negativt. Detaljplanen innebär därmed en liten negativ påverkan på miljömålet.
15. God bebyggd miljö
Utbyggnaden innebär att brukningsvärd jordbruksmark bebyggs med verksamheter, vilket 
negativt påverkar möjligheten att i framtiden utnyttja marken för livsmedelsproduktion. 
Samtidigt utgör planen en del i Kungsbacka kommuns arbete med att på sikt omplacera 
företag som alstrat tung trafik till trafiknära, men mer perifera lägen. Syftet är att bättre 
utnyttja centralt belägen mark i Kungsbacka och minska den lokala miljöbelastningen i in-
nerstaden. I detta perspektiv hyser planområdet goda förutsättningar som verksamhetsområ-
de då det ligger nära väg E6. Vidare finns få närliggande bostäder som riskerar att störas vid 
en utbyggnad medan konflikten med närliggande natur-, kultur- och friluftsvärdena bedöms 
som liten. Marken utnyttjas därmed på ett mer effektivt och differentierat sätt än i dagslä-
get. Med avseende på miljökvalitetsmålet god miljö – vilket innehåller fler delmål – medför 
detaljplanen därmed påverkan i såväl positiv som negativ riktning, denna bedöms som liten 
till måttlig. Störst negativ påverkan har detaljplanen på kulturhistoriska värden i området 
och angränsande miljöer. 
16. Ett rikt växt- och djurliv
Utbyggnaden medför framförallt att åkermark utan några högre naturvärden tas i anspråk 
för ett verksamhetsområde. Dock är konsekvenserna på växt- och djurlivet avhängigt på den 
mer detaljerade planeringen av verksamhetsytorna samt vilken hänsyn som tas till naturvär-
des- och biotopskyddade objekt. Ett nytt verksamhetsområde kommer ha en viss störande 
effekt på anslutande naturområdens djurliv. Detaljplanen innebär en liten negativ påverkan 
på miljömålet.

Påverkan på Natura 2000

Utbyggnaden bedöms inte innebära några ingrepp i den rätade bäcken norr om området, 
Löftaån i söder eller de slutliga recipienterna Vendelsöfjorden eller Landabukten. Med för-
slagen dagvatten-hantering bedöms planförslaget inte medföra en ökad belastning av förore-
ningar eller näringsämnen till recipienterna utan dagvattenpåverkan bedöms minska jämfört 
med idag. Därmed bedöms risken för en negativ påverkan på recipienternas växt- och djurliv 
och nedströms liggande skyddade naturområden som mycket liten. Det föreligger inte heller 
någon risk för att en betydande miljöpåverkan skulle uppstå på Natura 2000-området och 
naturreservatet Vendelsö till följd av planförslaget. 

Strandskydd

I framtagen miljökonsekvensbeskrivning beskrivs de två berörda strandskyddsområdena. 
Det ena berör Löftaån med höga naturvärden, det andra berör bäcken längs nordvästra plan-



46  Planbeskrivning Planbeskrivning  47

gränsen. Löftaån bedöms inte påverkas av planerad utbyggnad, dock krävs ett upphävande 
av delar av strandskyddet längs bäcken för att kunna utföra föreslagen byggnation. Bedöm-
ningen är att en sträcka på ca 30 meter från bäcken ska bevaras som skyddszon. Skyddszo-
nen blir fortsatt tillgänglig för allmänheten. 
Området har ett gynnsamt läge för verksamheter, med anslutning till tätorten och E6, samt 
god tillgänglighet med bil, cykel, till fots och med kollektivtrafik. 

Sociala konsekvenser
En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget innebär att Frillesås förses med ett renodlat verk-
samhetsområde i ortens utkant. Området är inte avsett att fungera som en mötesplats som 
konkurrerar med centrala Frillesås. Dock kommer verksamhetsområdet att befolkas främst 
dagtid. Kvälls- och nattetid finns risk att området känns otryggt att vistas i. För att mini-
mera känslan av otrygghet kommer huvudgatan att vara belyst.
Detaljplanen möjliggör för fler arbetsplatser lokalt vilket underlättar för boende att arbeta 
närmare bostaden. Detta främjar resande på cykel och minskar restiden till och från arbets-
platsen, vilket i sin tur ger möjlighet till mer fritid. 
Verksamhetsområdet har relativt goda möjligheter för kollektivt resande, men utrymme 
finns att upprätta ny busshållplats längs huvudgatan om behovet uppstår. Detaljplanen re-
kommenderar cykelparkeringar på varje fastighet, men det är inget krav. 
Det finns möjlighet att ta sig genom planområdet inom naturmark, både längs bäcken i 
nordvästra plangränsen och över kullen i öster. Längs bäcken finns fortsatt möjlighet för 
turridning på häst. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett utbyggt verksamhetsområde enligt detaljplaneförslaget innebär ett tillskott till arbets-
tillfällena i kommunen. Detta bidrar till att öka skatteintäkter och gynnar välfärden. Det 
nya verksamhetsområdet har potential att stärka kommunens attraktionskraft vilket kan 
locka både nya invånare och arbetskraft. Fler arbetstillfällen inom orten kan även ha en 
gynnsam effekt på de lokala verksamheter i Frillesås.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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Genomförandebeskrivning
Inledning
Den här delen av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljpla-
nen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd:    4 kv. 2020 
Granskning:    3 kv. 2021 
Godkännande byggnadsnämnden: 1 kv. 2022 
Antagande kommunfullmäktige: 2 kv. 2022 
Laga kraft:    2 kv. 2022 (förutsatt att planen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt detalj-
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomför-
andetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar 
gällande plan. Fastighetsägaren har efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning 
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Kungsbacka kommun äger fastigheten Frillesås-Rya 3:77 och Frillesås-Rya 4:167, Fastighe-
ten Rya 4:17 AB äger fastigheten Frillesås-Rya 4:17 och Kulla 1:4 är i privat ägo. 
Frillesås-Rya 3:77 är belastat med 6 stycken nyttjanderättsavtal för jakt, upplag, bete och 
jordbruk.

Nyttjanderättshavare Markanvändning Sista uppsägningsdag
Peter Skoglund Jakt 2021-12-31
Håkan Victorsson Jakt 2021-12-31
Dermanord International 
AB

Upplag Upphör att gälla 2020-09-
06

Henrik Sjögren Bete 2021-11-30
Martin Larsson Jordbruk 2021-10-13
Borekulla Gård AB Jordbruk Uppsagt till 2021-12-31

Övriga fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommu-
nen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområ-
det omfattar gata och natur. Staten genom Trafikverket är huvudman för allmän platsmark 
väg. 

Anläggningar inom kvartersmark

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för industri och verksamhetsända-
mål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar 
samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel lokaler,  dagvattenanläggning-
ar, parkeringsanläggningar för bil och cykel samt grönytor. 
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov bör 
överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Se avsnittet 
om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighet och ägare Konsekvens
Frillesås-Rya 3:77 
Kungsbacka kommun

Fastigheten belastas av 59 000 kvadratmeter allmänplats 
för ändamål VÄG och NATUR.  Fastigheten kommer 
att genomgå fastighetsbildningsåtgärder för att skapa 
ändamålsenligt fastigheter inom detaljplanen.

Frillesås-Rya 4:17, skifte 1&2 
Fastigheten Rya 4:17 AB

Fastigheten belastas av 6832 kvadratmeter allmänplats 
för ändamål VÄG och NATUR. Fastigheten belastas av 
U-område för underjordiska ledningar. 

Frillesås-Rya 4:167
Kungsbacka kommun

Fastigheten ingår i sin helhet i detaljplanen på fastighets-
ägarens initiativ. Fastighetens nuvarande användnings-
område som bostad blir framgent onyttig. Byggnaderna 
på fastigheten kommer att rivas för att göra plats för 
ändamålsenlig använding enligt detaljplanen.

Kulla 1:4
Privatpersoner

Har genom överenskommelse om fastighetsreglering 
med kommunen sålt del av fastigheten Kulla 1:4 inom 
detaljplaneområdet. Fastigheten belastas av 5912 kva-
dratmeter allmänplats för ändamål NATUR inom det 
område som ingår i överenskommelsen. Fastighetsbild-
ningsåtgärd är sökt och lantmäteriförrättning pågår.

Kulla GA:2
Kulla GA:3

Avlopp och optofiber som ansluter till Frillesås-rya 
4:167. Frillesås-rya 4:167 ingår i sin helhet i detaljpla-
nen och kommer att anslutas till kommunalt vatten och 
avloppsnät samt optifibernät inom detaljplaneområdet. 
Kulla GA:2 och Kulla GA:3 kommer behöva omprövas i 
denna del i samband med att Frillesås-Rya 4:167 genom-
för fastighetsbildningsåtgärder.
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Fastighet och ägare Konsekvens
Kulla S:3 Samfällt dike som använts för avvattning inom jord-

bruksmark. Pågår lantmäteriförrättning för att utreda 
och lösa in de delar som är berörda inom detaljplanen.
Dikets ändamål kommer i och med att detaljplanen 
genomförs ersättas med en kommunal anläggning för 
dagvatten.

Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som 
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, gata och natur.
Kommunen äger merparten av den mark som planläggs som allmän platsmark. Kommunen 
behöver lösa in mark inom Frillesås-Rya 4:17 som planläggs som allmän platsmark natur 
och gata. Inlösen av mark ska ske utan krav på ersättning.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Fastighetsindelningsbestämmelser och bestämmelser om rättighetsområden bedöms inte 
vara nödvändiga för planens genomförande.
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsbestäm-
ning, fastighetsreglering, avstyckning, ledningsrätt och anläggningsåtgärd.
Fastighetsbestämning av gränsen mellan fastigheterna Frillesås-Rya 3:77 och Frillesås-Rya 
4:17 måste ske eftersom gränsens läge är oklart. En ansökan om fastighetsbestämning är 
inskickad till Lantmäteriet. 
Fastighetsreglering av kvartersmark ska ske genom att del av Kulla 1:4 ska överföras till 
Frillesås-Rya 3:77, del av Kulla S:3 och Frillesås-Rya 4:17 ska regleras till Frillesås-Rya 3:77 
samt att officialservitut 1384-05/9.1 med ändamål väg ska upphävas. Ansökan om fastig-
hetsreglering för del av Kulla 1:4 till Frillesås-Rya 3:77 är inskickad till Lantmäteriet.
De markområden som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, ska över-
föras genom fastighetsreglering till en angränsande kommunal fastighet. 
Avstyckning ska genomföras för att bilda nya fastigheter inom kvartersmark. Anläggningar 
som ska nyttjas gemensamt av flera fastigheter bör inrättas som gemensamhetsanläggning, 
genom anläggningsförrättning. Område för Teknisk anläggning E kan upplåtas med led-
ningsrätt. Ledningsrätt bör bildas för allmänna ledningar inom området.

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastighe-
ter har behov av. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lantmäteriet. 
Vid förrättningen beslutar lantmäteriet om anläggningens omfattning och standard, vilka 
fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader för 
anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån 
sitt andelstal.
Vid avstyckning av fastigheter inom planområdet kan behov av en gemensam infartsväg bli 
aktuellt för att lösa tillfart till de avstyckade områdena. En gemensamhetsanläggning bör 
då bildas för den gemensamma användningen och förvaltningen av tillfarten. Om ett sådant 
behov uppstår bildas en gemensamhetsanläggning i samband med avstyckning.
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Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att få använda en annan fastighet. Det kan till exempel 
vara rätt att använda en väg eller rätt att anlägga en ledning över en annan fastighet. Det 
finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom 
avtal mellan fastigheternas ägare, officialservitut bildas genom beslut från en myndighet, 
vanligtvis lantmäteriet.
På plankartan finns inga servitut (rättighetsområden) redovisade eftersom det har bedömts 
att planen går att genomföra ändå. Servitut kan ändå komma att bildas genom initiativ från 
de berörda fastighetsägarna.
Almedal 1:23 är härskande fastighet av servitut 1384-05/9.1 med ändamål väg och Frillesås-
Rya 4:17 är tjänande fastighet. Infartsvägen planläggs som allmän platsmark med kommu-
nalt huvudmannaskap varpå officialservitutet ska upphävas. 
Vid avstyckning av fastigheter inom planområdet kan behov av servitutsupplåtelse bli aktu-
ellt för att lösa tillfart till de avstyckade områdena. Servitutsupplåtelse löses i samband med 
avstyckning.
Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befint-
liga servitut. 

Ledningsrätt

I detaljplanen finns reservat för underjordiska allmänna ledningar (u-område). Ledningar 
inom u-område kan upplåtas med ledningsrätt.
Det huvudsakliga syftet med u-området är att säkerställa utrymme för befintliga tele/fi-
ber- och elledningar inom planområdet, men även nya allmänna ledningar kan komma att 
anläggas där.
Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (VA-ledningar/fiber) kommer att anläggas 
i allmän platsmark. 

Markavvattningsföretag

Intill detaljplaneområdet går en bäck som förvaltas av dikningsföretaget Borekulla-Sintorp 
df 1936 där fastigheterna inom planområdet ingår. Kommunen kommer bygga ut fördröj-
ning- och reningsanläggningar inom detaljplaneområdet så att dagvattnet från planområdet 
inte överstiger mängden vatten som får släppas ut i diket. 

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering, avstyckning och fastighetsbestäm-
ning rörande kommunens fastigheter.
Fastigheten Rya 4:17 AB ansöker om och bekostar avstyckning och eventuellt bildande av 
ny gemensamhetanläggning för gemensam tillfart samt gemensam dagvattenhantering.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 
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Avtal

Befintliga avtal som berörs

Inom planområdet finns det 5 nyttjanderättshavare. Samtliga avtal ska sägas upp varav ett 
avtal redan är uppsagt och slutar gälla 2021-12-31.
Kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB har tecknat ett samarbetsavtall där formen för 
ansvars och kostnadsfördelningen för detaljplaneprocessen samt genomförandet av detaljpla-
nen. 

Avtal mellan kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för exploateringsavtal ska sådant avtal ingås i alla 
projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett rationellt och ända-
målsenligt sätt. Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara 
undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det att 
kommunstyrelsen godkänt exploateringsavtalet.
I det här projektet kommer exploateringsavtalet att omfatta 
• Definition av exploateringsområdet.
• Tidsplan för utbyggnad, inklusive eventuell etappvis utbyggnad.
• Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar inom planområdet. 
Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats på exploa-
törens bekostnad (exploateringsbidrag). Utbyggnaden sker till självkostnadspris och förde-
las vid behov mellan exploatörer, enligt reglerna om gatukostnader i PBL. Betalning sker 
löpande i takt med att området byggs ut.
Åtgärder inom kvartersmark för industriändamål ansvarar exploatören för
• Principer för marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören. Vid kommunalt 

huvudmannaskap är utgångspunkten att exploatören överlåter allmän platsmark till 
kommunen utan ersättning

• Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa
• Reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas av 

plankostnadsavtalet
• Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.
• Reglering av exploatörens skyldighet att ställa säkerhet till kommunen för att säkerställa 

exploatörens åtaganden
• Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och ändamåls-

enliga utbyggnad
Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvar-
tersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens 
genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende 
utbyggnad av allmän plats med mera.
Avtal om fastighetsbildning och marköverlåtelse kommer även att upprättas mellan kommu-
nen och exploatören.
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Avtal mellan kommunen och Trafikverket 

Kommunen ska teckna ett medfinansieringsavtal med Trafikverket gällande utbyggnad av 
en cirkulationsplats på Almedalsvägen. Avtalet ska bland annat behandla kostnadsfördel-
ning, tidsplan och markåtkomst. Trafikverket bedömer om ett avtal ska upprättas som 
reglerar eventuell framtida åtgärd på motet där körfältet från Götebrog delas upp i höger-
respektive vänstersväng. 

Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare

Kommunen har tecknat en överenskommelse om fastighetsreglering med ägaren till Kulla 
1:4 där del av Kulla 1:4 ska regleras till Frillesås-Rya 3:77. Området utgör ca 22 000 kvm. 

Avtal mellan Fastigheten Rya AB och övriga fastighetsägare

Fastigheten Rya 4:17 AB ska teckna en överenskommelse om fastighetsreglering med Fril-
lesås Uthyrning AB, Almedal 1:23 där ersättning, kostnader och ansvar för upphävandet av 
officialservitutet ska behandlas.  

Avtal mellan ledningsägare och Fastigheten Rya 4:17 AB

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende upplåtelse och omläggningar av ledningar teck-
nas mellan respektive ledningsägare och fastighetsägaren för att säkerställa åtaganden vad 
gäller kostnader och utförande samt ansökan om ledningsrätt..

Tekniska frågor

Trafik

För att angöra detaljplaneområdet till Almedalsvägen ska en cirkulationsplats byggas ut. 
Trafikverket ansvarar för att ta fram en vägplan samt bygga ut cirkulationsplatsen. Fördel-
ning av kostnaderna regleras i ett medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikver-
ket.  

Gator

Huvudgator och lokalgator utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet 
med planförslaget. Utbyggnaden finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploatö-
ren samt genom markförsäljning..

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med 
planförslaget. Utbyggnaden avses finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploa-
tören samt genom markförsäljning.

Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av fastighetsägaren inom kvar-
tersmark.

Park och natur

Naturområden utgör allmän plats och ska iordningställas av kommunen i enlighet med 
planförslaget. Utbyggnaden finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploatören 
samt genom markförsäljning..
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Vatten och avlopp

Planområdet kan anslutas till kommunalt dricks-, spillvatten- och dagvattennät, vilket ska 
byggas ut inom planområdet. Utbyggnad av VA-nät och öppna dagvattenanläggningar inom 
planområdet utförs och bekostas av kommunen, VA-kollektivet, och finansieras genom uttag 
av anslutningsavgifter och brukningsavgifter enligt VA-taxan.
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem 
med maximalt 150 meter mellan brandposterna. Samråd ska ske med Räddningstjänsten.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta kommunens tekniska för-
valtning för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.

Dagvatten

All fördröjning av dagvatten från verksamhetslokaler och parkeringsanläggningar ska ord-
nas inom kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna dagvattennätet. Fastighetsä-
garen är skyldig att ordna och bekosta erforderlig fördröjning av dagvatten inom respektive 
fastighet.
Kommunen kommer bygga ut fördröjning- och reningsanläggningar inom planområdet. I 
naturmarken i västra delen av planområdet kommer kommunen att anlägga ett svackdike för 
fördröjning av det vatten som sedan släps ut i dikningsföretaget enligt andelstal.
Kommunen kommer att lägga om en dagvattenledning i planområdets södra del för att möj-
liggöra för ytterligare byggbar mark. 

Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören an-
gående projektets påverkan på ledningarna. Avtal angående omläggning av ledningar bör 
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, för 
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

El

Inom planområdet behöver nya elledning dras fram samt uppföra nya nätstationer för el. 
Detaljplanen medger att elstationerna får uppföras inom kvartersmark med ändamål in-
dustri. Planområdet ingår i Ellevios elnätsområde varpå Ellevio ansvarar för att bygga ut 
elnätet inom planområdet.

Tele och fiber

Bredbandsnät kommer att byggas ut till planområdet. Nya bredbandskablar kan anläggas i 
allmän plats inom planområdet.  

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

• Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för utbyggnad av anlägg-
ningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, gator och naturmark, flytt av 
dagvattenledning samt gång- och cykelväg, vilket delvis finansieras genom exploateringsbi-
drag från Fastigheten Rya 4:17 AB samt genom markförsäljning. 



54  Planbeskrivning Planbeskrivning  55

Kommunen (VA-kollektivet) får kostnader för utbyggnad av öppna dagvattenanläggningar, 
nya VA-ledningar och pumpstationer, nya anslutningspunkter, samt en uppgradering av 
ledningsnätet för spillvatten inom stora delar av Frillesås, vilket finansieras genom uttag av 
anslutningsavgifter.
Kommunen får intäkter från markförsäljning av industri- och verksamhetsmark.

• Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av gator, 
naturmark samt gång- och cykelväg, öppna dagvattenanläggningar och VA-ledningar.  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare

Fastighetsägaren bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken. Fastighetsäga-
ren får vidare utgifter för markförvärv, bygglov, anslutningsavgifter till el- tele/bredband-, 
fjärrvärme och VA-ledningar med mera. 
Fastigheten Rya 4:17 AB betalar exploateringsbidrag till kommunen motsvarande del av 
faktisk kostnad för anläggningar som utförs inom allmän plats samt för anläggningar utan-
för planområdet som är nödvändiga för detaljplanens genomförande.
Fastigheten Rya 4:17 AB får en inkomst i samband med försäljning och uthyrning av indu-
strilokaler.
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Byggnadsnämnden 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

1 (30) 

Datum 

/2021-05-14/  

Dnr 

/2016-00088/  
/Plan - beteckning/  

Detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77, m.fl., Frillesås 
 
Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 22 oktober 2020 § 241 att genomföra samråd för 
detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd i Stadshuset i Kungsbacka 
under tiden 3 november till 1 december 2020. 
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och 
sakägare för yttrande.  
Planförslaget syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både stora 
och små verksamheter.  

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 21 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak buller, risker 
kopplade till transportled för farligt gods, trafikalstring och den föreslagna exploateringens 
påverkan på naturvärden och kulturmiljö. Övriga synpunkter finns på Samhällsbyggnadskontoret. 
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär mindre justeringar av 
planbestämmelser i plankartan, såsom tillägg av användningen E1 för återvinningscentral, 
ytterligare allmän plats NATUR med syfte att hantera dagvatten, tillägg av planbestämmelser 
kopplade till riskhänsyn. Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen har förtydligats 
bland annat gällande miljökvalitetsnormer, biotopskydd, påverkan på riksintressen och 
miljökonsekvensbeskrivning. 
Synpunkter från Kulturmiljö Halland, fastighetsägare till Kulla 1:73 och Frillesås-Rya 3:124 har 
inte tillgodosetts.  
Framförda synpunkter har i övrigt kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingen. 
 

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkterna 
finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas.
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Statliga och regionala myndigheter 

 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma att 
prövas.  
Länsstyrelsen befarar att: 

- Riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas 
- Det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 
- Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas 
- Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 
- Reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt. 

 
Riksintresset Natura 2000-området Vendelsö 
Kommunen måste redogöra för hur de tänkta exploateringarna ska kunna genomföras utan att 
Natura 2000-området påverkas negativt.  

Kommentar: Efter samrådet har dagvattenutredningen kompletterats (Sweco, 2021-04-
23) med beräkning av föroreningshalter efter rening med föreslagna reningsåtgärder för 
att kunna jämföra befintlig situation med framtida. Utifrån denna information bedöms 
ingen påverkan på Natura 2000-området ske. Planbeskrivningen revideras.  

Hälsa och säkerhet - Buller 
Länsstyrelsen kan inte se att det finns någon planbestämmelse om industribuller vid bostäder i 
närheten och anser att frågan bör utredas ytterligare. I miljökonsekvensbeskrivningen föreslås 
vissa åtgärder avseende buller (kap 13.4). Hur avser kommunen gå vidare med dessa förslag? 

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats enligt de rekommenderade riktvärden 
som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer dock att det är 
olämpligt att reglera riktvärden för buller i plankartan eftersom riktvärden förändras. 
Genom att beskriva riktvärden i planbeskrivningen finns utrymme att vid 
bygglovhandläggning och tillsyn tolka med utgångspunkt i aktuella riktvärden.  
En fördjupad bullerutredning kommer att göras för att utröna behovet av 
bullerskyddåtgärder längs Rya industriväg och Frillesåsvägen.  
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Hälsa och säkerhet - Risker 
Kommunen behöver ta fram en trafikutredning för att analysera exploateringens påverkan på 
trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägen, under både hög- och 
lågsäsong. Se Trafikverkets yttrande. 

Kommentar: Synpunkten besvaras under punkt 3.Trafikverket. 
MKN vatten och dagvattenhantering mm 
Planhandlingarna behöver innehålla en beskrivning av vilka vattenförekomster som berörs (yt- 
och grundvatten) samt kemisk och ekologisk status för dessa. Handlingarna ska även innehålla en 
beskrivning och bedömning av hur MKN för vatten kan påverkas och hur möjligheten att uppnå 
MKN påverkas. Planbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivning av planens 
sammanlagda påverkan på MKN för vatten, vilka skyddsåtgärder som vidtas och hur möjligheten 
att uppnå MKN för vattenförekomster påverkas. Kommunen behöver redovisa vilka 
koncentrationer av förorenande ämnen recipienterna kommer få. Planerade 
dagvattenanläggningar bör iordningställas innan markarbeten i området påbörjas för att minska 
risken för negativ påverkan på recipienter under byggtiden.  
Länsstyrelsen vill att plankartan kompletteras med bestämmelse om genomsläppliga ytor. En mer 
detaljerad dagvattenutredning bör tas fram.  

Kommentar: Dagvattenutredningen har kompletterats med klargörande uppgifter om 
påverkan på MKN för vatten och resultatet redovisas i planbeskrivningen. 
Planbestämmelse om krav på minst 10 % mark som inte är hårdgjord införs på 
plankartan.  

Strandskydd 
Länsstyrelsen påpekar att strandskyddat område inom fastigheten Frillesås-Rya 4:17 är olika 
utritade på karta för beslut om upphävande och plankartan. Detta bör kontrolleras.  
Länsstyrelsen anser att det är bra att ett bredare område strandskyddsområde sparas längs diket i 
Frillesås-Rya 3:77.  

Kommentar: Plankartan revideras så att den visar korrekt information. 
Riksintressen 
Aktuellt område berörs av riksintressen enligt kap 4 i miljöbalken. Dessa bör framgå av 
planbeskrivningen liksom om riksintressena tillgodoses.  

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med uppgift om berörda riksintressen 
liksom hur riksintressena tillgodoses.  

Jordbruksmark 
Länsstyrelsen anser att samhällsintresset är redovisat.  
Biotopskydd 
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Länsstyrelsen anser att påverkan på biotopskyddsobjekt bör hanteras i detaljplaneprocessen och 
inte invänta bygglovskedet. Biotopskyddsobjekten behöver tydligare beskrivas i 
planhandlingarna.  

Kommentar: Planbeskrivningen revideras så att biotopskyddsobjekten beskrivs tydligare.  
Arkeologi 
Av de två fynd som gjordes vid de arkeologiska förundersökningarna behöver L1996:7574, en 
boplatslämning med bland annat förhistorisk keramik genomgå slutundersökning. I planområdets 
södra del finns två ytor där ännu ej någon arkeologisk utredning utförts. Dessa ytor fanns ej med i 
den utredning som utfördes 2016. Även dessa områden skall utredas arkeologiskt enligt 2 kap 11 
§ KML.  

Kommentar: Den undersökningsrapport som redovisar utgrävningarna och analyserna 
som utfördes under hösten 2020 färdigställdes under april 2021. Enligt rapporten 
förordas fördjupad undersökning av ett av fynden. Kommunen har ansökt om 
slutundersökning och inväntar länsstyrelsens beslut.  

Vattenverksamhet, dikningsföretag och markavvattning 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med uppgift om dimensionerat flöde för 
dikningsföretaget Borekulla-Sintorp df 1936. Vid avledning av dagvatten till nedström liggande 
vattenområden är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -områden kontaktas och 
att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på dagvattenanläggningar utanför 
planområdet.  

Kommentar: För det äldre dikningsföretaget, ”Borekulla-Sintorp df 1936”, finns det inget 
flödeskrav. Det står i förrättningshandlingen att dikningsföretaget är dimensionerat med 
minimidimensioner. Det nyare dikningsföretaget, ”Borekulla-Sintorp df 1962”, har 
troligen tillkommit som en utökning av det äldre och det känns då rimligt att anta att man 
kan gå efter flödeskravet i det nyare dikningsföretaget, 2 l/s*ha.  Dagvattenutredningen 
utgår från detta antagande och dagvattenanläggningar dimensioneras efter gällande 
flödeskrav på 2l/s*ha vilket innebär att förhållandena på platsen före och efter 
detaljplanen är oförändrade. Planbeskrivningen uppdateras med resonemang kring detta 
antagande samt uppgift om att nödvändiga tillstånd ska sökas och berörda markägare ska 
kontaktas innan åtgärd utförs.  

Kraftledningen 
Länsstyrelsen anser att det vore bättre att utgå från dagens situation, där kraftledningen är 
placerad ovan mark, i formuleringen av planbestämmelsen. 

Kommentar: Planbestämmelsen formuleras om något. Eftersom det är rimligt att tro att 
luftledningen kommer att markförläggas i framtiden och i ett läge inom allmän plats, 
möjliggör planbestämmelsen fortsatt för ett möjligt framtida scenario där ledningen inte 
längre finns ovan mark.  
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Skyddade och hotade arter 
Länsstyrelsen anser att en inventering av skyddade arter behöver göras. Påverkan på lax, öring, 
havsnejonöga och ål i Löftaån samt öring och ål i Lundaån behöver beskrivas, liksom 
skyddsåtgärder för att minska påverkan.  
Det bör klargöras i planhandlingarna om arter som skyddas genom artskyddsförordningen 
kommer att påverkas negativt vid en exploatering enligt plan och om arternas bevarandestatus 
kan komma att påverkas lokalt, regionalt eller nationellt. Även om planen antas så får 
exploatering inte genomföras om den strider mot artskyddsförordningen. Med anledning av detta 
anser länsstyrelsen att frågan om planens förenlighet med artskyddsförordningen bör vara 
klargjord innan planen antas. Om planen strider mot artskyddsförordningens förbud krävs en 
dispens från förbuden för att kunna genomföra exploatering enligt plan. 

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning förtydligas gällande 
artskydd och påverkan på dessa.  

Kulturmiljö och landskapsbild 
De utpekade byggnaderna Kulla 1:73 och Kulla 1:4 är särskilt kulturhistoriskt värdefulla och bör 
ses som en tillgång i en hållbar samhällsbyggnad och negativ påverkan på dessa byggnader som 
en följd av exploatering bör undvikas. Planförslaget innebär en negativ påverkan dessa byggnader 
på grund av den tillkommande bebyggelsens stora skala och främmande karaktär i det omgivande 
landskapet. Planbeskrivning saknar en tydlig redogörelse för planförslagets konsekvenser på 
kulturmiljövärden.  
Länsstyrelsen anser generellt att kommunen i sitt planarbete borde se över möjligheterna att 
inkludera omkringliggande bebyggelse av särskilt kulturhistoriskt värde i detaljplaner och där 
förse dem med passande bestämmelser för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. 
Kommunen bör tydligare redogöra för sitt ställningstagande kring byggnadshöjder och placering 
med tanke på planens påverkan på landskapsbilden och miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser 
vad gäller landskapsbild kopplat till kulturmiljövärden.  
Det är för övrigt önskvärt att Kungsbacka tar fram en landskapsutredning för att identifiera 
betydelsefulla landskapsrum, stråk, siktlinjer och utblickar inom kommunen inför framtida 
planering och byggande.  

Kommentar: Det aktuella planområdet är med sin stora sammanhängande yta och nära 
läge till E6 en viktig pusselbit för kommunen att uppnå det uppställda målet Västsveriges 
bästa företagsklimat. I handlingen Ny mark för näringslivet har kommunen identifierat ett 
antal områden som kan lämpa sig för detta ändamål, och en vidareutveckling av 
befintliga Rya industriområde ger en god möjlighet att uppnå målet. Kommunen är 
angelägen om att skapa ett hållbart näringsliv och gott företagsklimat. I avvägningar 
mellan olika intressen har näringslivets intressen fått företräde. Detta ställningstagande 
innebär att en påtaglig negativ påverkan på kulturmiljöer i närområdet inte kan uteslutas. 
Det faktum att marken planläggs för industri ger i sig en negativ påverkan på 
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kulturmiljön, därför ser kommunen heller ingen vinst i att försöka minska den negativa 
påverkan genom lägre byggnadshöjder, större avstånd eller liknande.   
I det förslag till kommunövergripande översiktsplan som under sommaren 2020 var ute 
på samråd så föreslås även delar av området norr om Almedalsvägen ingå i 
utvecklingsområde för verksamheter. Verksamhetsområden har ett stort värde för 
kommunen då de ger arbetsplatser och yta för viktig kommunal verksamhet så som 
återvinningscentraler. De placeras lämpligen intill stora trafikstråk för att transporterna 
ska bli så hållbara som möjligt. Det gör alternativa lokaliseringar som är likvärdiga och 
genomförbara svåra att hitta. 
Den negativa påverkan på kulturmiljön som en följd av planförslaget beskrivs mer 
utförligt i planbeskrivningen. Motiv till föreslagna byggnadshöjder och placering beskrivs 
tydligare. 

Övrigt 
Länsstyrelsen anser att den grusade vägen i öster mot kullen bör finnas kvar så att allmänheten 
kan nå kullen. Planområdet bör således ej omfatta den grusade vägen.  
Länsstyrelsen anser att planområdet norr om Almedalsvägen bör utgå. Dels finns denna del inte 
med i gällande översiktsplan, dels ser det ut som om i arbete med ny översiktsplan att 
verksamhetsområdet inte kan utvecklas. Almedalsvägen kan vara en naturlig gräns för 
verksamhetsområdet i nuläget.  

Kommentar: Kommunen avser inte att spara grusvägen i öster för allmänheten. Istället 
möjliggörs att röra sig inom området på den gång- och cykelbana som planeras längs 
huvudgatan.  
Den del av detaljplanen som ligger norr om Almedalsvägen kommer fortsatt att ingå i 
detaljplanen. I det förslag till kommunövergripande översiktsplan som under sommaren 
2020 var ute på samråd så föreslås även delar av området norr om Almedalsvägen ingå i 
utvecklingsområde för verksamheter. Verksamhetsområden har ett stort värde för 
kommunen då de ger arbetsplatser och yta för viktig kommunal verksamhet så som 
återvinningscentraler. De behöver ofta ligga intill stora trafikstråk för att transporterna 
ska bli så hållbara som möjligt. Det gör alternativa lokaliseringar som är likvärdiga och 
genomförbara svåra att hitta. 

 
Synpunkter från Lantmäteriet som bör beaktas. 
Synpunkter från Trafikverket bör beaktas.  

Kommentar: Se svar under yttrande nr 2. Lantmäteriet och 3. Trafikverket.  
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2. Lantmäteriet 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark 
Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att gränsen mellan Frillesås-Rya 4:14 och 4:167 
är av relativt dålig kvalitet, dvs det finns en osäkerhet kring gränsens läge. Det är lämpligt att så 
snart som möjligt utreda gränsen.  

Kommentar: Kommunen ihop med exploatören har ansökt om fastighetsbestämning vilken 
är under handläggning hos lantmäteriet. 

Grundkarta  
Angivelse för aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan 
saknas.  

Kommentar: Grundkartan uppdateras inför granskningsskedet.   
Ersättning för upphävande av ga 
Gemensamhetsanläggningarna Kulla ga:2 och ga:3 kan som en följd av planen behöva 
upphävas/minskas, beroende på hur framtida bebyggelse förläggs.  
I det aktuella planförslaget finns många och bra beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där respektive 
fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för den aktuella 
fastigheten. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska 
konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en 
fastighetskonsekvensbeskrivning 

Kommentar: Kommunen kommer att beskriva detta i en fastighetskonsekvensbeskrivning.  

 

3. Trafikverket 
Hållbar planering  
Kommunen planlägger för ett stort område som är helt beroende av tunga fordon samt bilar. För 
att nå de nationella målen kring hållbara transporter och minskad klimatpåverkan är det angeläget 
att ta hänsyn till bebyggelsestrukturens påverkan på transportbehovet och val av transportsätt. Ett 
transportsnålt samhälle ger många fördelar och trafiken bör av flera skäl minska. 
Transportsnålhet och energieffektivitet bör prägla all samhällsplanering. Det övergripande målet 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet.  
Trafikflöde  
Trafikverket noterar att planförslaget förväntas alstra cirka 16 000 fordonsrörelser/dygn enligt 
Trafikverkets trafikalstringstal. För att sätta den i perspektiv är det lite fler än de som kör norrut 
på E6 idag (15 000). Detta är en väldigt stor belastning på det befintliga vägsystemet och kan 
ändras med verksamheter som kan etablera sig inom programområdet. 
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Kommentar: Planförslaget tar höjd för den förväntade trafikalstringen. Kommunen 
noterar att siffrorna som jämförs ger en missvisande bild eftersom siffran som anger 
trafikrörelser på E6 avser en riktning, vilket ställs i jämförelse med två riktningar i 
planförslaget. 

Trafikverket noterar att tillhörande trafikutredning är daterat år 2015 med äldre ÅDT. Vid väg 
905 har trafikflödet på denna väg har växt med cirka 1000 ÅDT från 2008. Vägen kan bli 
belastad i framtiden även utan planerad exploatering.  

Kommentar: Trafikutredningen är daterad 2020-04-01, nu uppdaterad och daterad 2021-
03-02. Planbeskrivningen har reviderats utifrån den uppdaterade trafikutredningen. 

Med tanke på förväntad ÅDT till och från planerat område verkar en cirkulationsplats behövas i 
anslutning till väg 905.  

Kommentar: Trafikutredningen visar att en cirkulationsplats är den enda godtagbara 
lösningen för att klara kapaciteten i korsningen mellan Almedalsvägen och den nya 
exploateringen. 

En detaljerad trafikutredning måste utvärdera exploateringens påverkan på trafiksystemets 
framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägen, under både hög- och lågsäsong. 
Utredningen måste analysera föreslagna genomförbara åtgärder, som t.ex. vänstersvängfält, som 
kan göra planförslaget acceptabelt. Kölängd på magasinet måste dimensioneras utifrån 
tungtrafikmängd från alstringen.  

Kommentar: Trafikutredningen har uppdaterats med semestertrafik/högsäsong. I 
anslutningen mot Almedalsvägen måste en cirkulationsplats anläggas för att lösa 
kapaciteten i korsningen med verksamhetsområdet. I anslutningen mot Frillesåsvägen 
krävs inget vänstersvängkörfält. Kapaciteten i trafikplatsen vid E6 bedöms vara 
godtagbar, eventuellt med behov av en mindre åtgärd där körfältet från Göteborg delas i 
två körfält för höger- respektive vänstersväng, för att klara semesterhögtrafik 2045 med 
alstring från planområdet. Åtgärdens faktiska behov bedöms dock osäkert då högtrafik 
från arbetsplatser och semesterhögtrafik inte nödvändigtvis inträffar samtidigt. 
Planbeskrivningen har reviderats utifrån den reviderade trafikutredningen.  

Trafikverket vill flagga att pga. fastigheten strax öster om Rya Industrigatan och dess infart, 
kommer det att bli svårt att bygga rätt längd för vänstersvängsfält (minst 100 m totalt).  

Kommentar: Utredningen klargör att inget vänstersvängfält krävs för att lösa kapaciteten 
i korsningen. Planbeskrivningen uppdateras.   

Trafikutredning  
I kommunens fortsatta planarbete behöver trafikutredningen uppdateras med nya ÅDT, särskilt 
vid anslutningar. Tanken är att få reda på kapaciteten i dessa korsningar som behöver redovisas i 
detaljplanskedet.  

Kommentar: Siffrorna finns redovisade i trafikutredningen. 
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Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett sätt som försämrar trafiksystemets 
framkomlighet, särskilt längs väg 900, 905 och vid på-/avfarter till E6.  
Finansiering av åtgärder  
Trafikverket har inga möjligheter att finansiera åtgärder som påkallas av kommunala 
utbyggnadsplaner, vilket framkommer i den Regionala planen för transportinfrastrukturen i 
Halland.  
Utformning av vägåtgärder  
Trafikverket vill framhålla att åtgärder som påkallas på det allmänna transportnätet som en 
konsekvens av kommunal planering, ska utredas, projekteras och finansieras av kommunen i 
samråd med Trafikverket som beslutar i frågorna.  

Kommentar: Ett avtal kommer att skrivas mellan Trafikverket och Kungsbacka kommun 
som klargör ansvarsfördelningen av planering, projektering och anläggande av en 
cirkulationsplats i korsningen med Almedalsvägen. Under detaljplanens framtagande har 
Kungsbacka kommun och Trafikverket haft kontakt för att hitta läge och formerna för en 
cirkulationsplats och parterna har enats om läge enligt planförslaget. 

Kollektivtrafik  
Trafikverket noterar att ”det finns i nuläget inga planer på att föra in kollektivtrafik i området”. 
Utan kollektivförbindelser kommer hela planområdet vara mer bilburen och mer skadlig för 
miljön. Kommunen måste säkerställa tillsammans med Hallandstrafiken att det finns ett sätt för 
alla som kommer att arbete inom planområdet att kunna nå en bra kollektivtrafikförbindelse.  

Kommentar: Området trafikeras med kollektivtrafik, dels via hållplats på Frillesåsvägen, 
600 meter bort, dels via Frillesås skola. Detaljplanen medger utrymme för hållplatser 
inom området efter Rya Industriväg, om det skulle bli aktuellt i framtiden. 

Säkra gång och cykel  
Planförslaget skulle innebära en rad arbetstillfälle för närliggande invånare. Kommunen måste 
säkerställa att det finns säkra gång och cykelled genom den hela planområdet för att tillåtna säkra 
hållbara transportmedel.  

Kommentar: Inom området kommer huvudgatan att förses med en separat gång- och 
cykelväg för att säkra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. För att angöra 
området för gång- och cykel finns möjlighet att använda sig av gång- och cykelväg i 
blandtrafik där trafikflödet är lågt. Via Frillesåsvägen upphör gång- och cykelvägen i 
höjd med Frillesås skola. 

 

4. Räddningstjänsten storgöteborg 
Framkomlighet  
Framkomlighet inom planområdet är möjlig via gata och lokalgata anslutande från 
Almedalsvägen.  
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Riskhänsyn  
Närhet till Almedalsvägen som utgör rekommenderad transportled för farligt gods har noterats i 
granskade planhandlingarna. De krav som ställs enligt Riskanalys i Hallands län med avseende 
på detta behöver arbetas in i ärendets handlingar.  
Brandvattenförsörjning  
RSG delar uppfattning om de uppgifter som framgår i planhandlingar om att utbyggnad av 
områdets brandvattenförsörjning enligt konventionellt system behöver göras.  
Bedömning  
Räddningstjänsten Storgöteborg anser att planhandlingarna behöver uppdateras med aktuella krav 
avseende närheten till transportled farligt gods. 

Kommentar: Planbeskrivning och plankarta förses med aktuella krav avseende närheten 
till transportled för farligt gods.   
 

5. Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.  

Kommentar: Noteras 
 
6. Statens geotekniska institut 
SGI vill uppmärksamma att den geotekniska utredningen är utförd för en äldre version av 
planområdet. Stabilitetsberäkningar och PM bör revideras med slutsatser utifrån gällande 
plangräns och de förhållanden som planen nu tillåter. 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att områdets stabilitet behöver 
klarläggas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett 
plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. 

Kommentar: Efter att den geotekniska utredningen genomfördes har planområdet ändrats 
så att naturområdet i öster inte längre ingår i detaljplanen. Den grusväg som vid tiden för 
utredningen utgjorde gräns mellan kvartersmark och allmän plats, sammanfaller i 
samrådshandlingen med den östliga planområdesgränsen, med undantag för en yta öster 
om grusvägen. Denna yta är flack, en sänka i berget, och bedöms vara användbart som 
kvartersmark. Enligt den geotekniska utredningen finns inget som pekar på risker 
kopplade till blocknedfall i detta område. Planbeskrivningen har uppdaterats med ovan 
information och kommunen ser inget behov av att revidera den geotekniska utredningen.  
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7. Kulturmiljö Halland 
Detaljplanen medför stor påverkan på landskapsbilden, vilket också påpekas i planhandlingarna. 
Dock finns inga utpekade kulturhistoriska värden inom eller i närheten av området.  
Planhandlingarna medger höga byggnadshöjder i detta öppna jordbrukslandskap i närheten av 
tätorten Frillesås med sin relativt småskaliga bebyggelse. Ett höglager på upp till 30 meters höjd 
bedöms vara oerhört högt på denna plats. Det hade här varit lämpligt att i planhandlingarna 
illustrera med fotomontage på hur hela det nya verksamhetsområdets och höjdlagrets volymer 
kommer påverka landskapsbilden från olika vypunkter i området.  
Strax sydost om planområdet finns några kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer. Enligt 
planhandlingarna skall dessa skiljas från verksamhetsområdet med ett stråk och yta med natur 
vilket är positivt. Det är dock viktigt att detta stråk verkligen kommer utgöra en tät ridå mellan de 
olika miljöerna. 

Kommentar: Det aktuella planområdet har utpekats som en högintressant plats för 
etablering av verksamheter. Det råder brist på mark för näringslivet inom kommunen. 
Området är en relativt öppen yta och vad som än byggs kommer att göra intrång på 
landskapsbilden i den agrara miljön. Kommunen har i sin avvägning därför landat i att 
näringslivets intressen ska prioriteras i området, och att den negativa påverkan som 
föreslagen bebyggelse har på landskapsbilden är i detta sammanhang är sekundär.  
Trädplantering – Allmän platsmark kommer att projekteras när detaljplanen är antagen 
och har vunnit laga kraft. Innan det tar vi inte ställning till exakt på vilket sätt området 
utformas. Det finns naturmark som en avgränsning för verksamheterna och kringliggande 
marker. Eftersträvansvärt att hantera överskottsmassor inom området för att slippa forsla 
bort matjord vilket skulle kunna användas för att mildra intrycket från 
verksamhetsområdet för närboende. 

  

Sakägare 
 
8. Benders Sverige AB 
Benders ställer sig positivt till att området utvecklas till industriområde, och med nya effektivare 
transportvägar. Benders vill att det i detaljplan skall ges möjlighet att ansluta in/utfartsväg till ny 
industriväg. Benders behöver få till någon typ av vändplan för att kunna vända på befintligt 
godsflöde och ansluta till den nya industrivägen.  

Kommentar: Detaljplanen justeras inte med anledning av synpunkten. Detaljplanen 
möjliggör anslutning från den nya huvudgatan till Benders från norr. Utrymme för 
vändplan är inte specificerat i plankartan, dock kan vändplanen anordnas på omgivande 
föreslagen kvartersmark för industri (J) eller verksamheter (Z). 
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9. Ellevio  
Ellevio äger den kraftledning som går genom den västra delen av området. I plankartan finns 
inlagt ett område kring ledningen där byggnader inte tillåts men vi vill förtydliga att upplag eller 
parkeringar heller inte tillåts inom 10 m horisontellt avstånd från närmsta faslina. 
Planläggning av ett område innebär ökade krav på ledningens höjd över mark. Om stolpar måste 
höjas för en plans genomförande bekostas det av exploatören. Markanvändningen i ledningsgatan 
får inte ändras utan ledningsägarens tillstånd och vidare får inte uppförande av byggnader, vägar 
eller andra anläggningar innebära att tillträde till kraftledningen för felavhjälpning och underhåll 
förhindras. En förändring får heller inte innebära att marknivån höjs. 
Inom aktuellt område finns befintliga luft- och jordkabelledningar, för hög-, mellan- och 
lågspänning.  
Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras, permanent eller tillfälligt, får den 
som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader.  
Alla schaktningsarbeten som krävs för områdets elförsörjning, och som utförs inom planområdet, 
bekostas av exploatören. 
För att försörja området med elkraft kommer det att krävas ett antal nya jordkabelledningar och 
ett antal nya nätstationer. Då det i dagsläget är svårt att bedöma områdets totala effektbehov, samt 
exakt var effektbehovet kommer att uppstå, vore det önskvärt om planen kunde vara flexibel när 
det gäller placeringar av nätstationer och ledningsstråk. Generellt kan sägas att ledningsstråk med 
fördel placeras längst huvud- och lokalgator. När det gäller placering av nätstationer är det viktigt 
att det finns ett avstånd på minst fem meter till närmsta byggnad eller upplag, att de kan nås med 
lastbil samt att det finns ett fritt utrymme om minst två meter runt nätstationen. Det vore bra med 
ett möte där förutsättningarna för detta kunde diskuteras.  

Kommentar: Plankartan revideras utifrån angivna säkerhetsavstånd.  
Utrymmen för tekniska anläggningar i form av nätstationer och ledningsstråk specificeras 
inte i detaljplanen. Användningsbestämmelsen J medger uppförande av tekniska 
anläggningar som komplement till verksamheterna och exakta lägen avgörs i samband 
med markförsäljning.  

 
10. Skanova 
Skanova har inget att invända mot planförslaget. 
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11. Fastighetsägare till Kulla 1:73 
Fastighetsägaren ställer sig negativ till planförslaget och är särskilt oroad av föreslagna 
nockhöjder och föreslår förbättringar där så är möjligt.  
Ridvägar 
Detaljplanen tar ingen hänsyn till befintliga ridstråk. Fastighetsägaren föreslår en ridväg som 
sträcker sig från Rya industrivägs norra ände, österut längs diket, vidare söderut genom att korsa 
den nya huvudgatan, vidare längs den östra sidan av betongindustrin, till ekarna vid Z-området 
och vidare söderut.  

Kommentar: Kommunen anser att det fortsatt går att ta sig genom planområdet på häst. 
NATUR-marken längs diket i nordväst är tilltagen för att möjliggöra passage. I övrigt ska 
man fortsatt kunna rida längs Rya industriväg, vars trafikflöde förväntas minska på grund 
av att delar av trafiken framledes kommer att styras mot Almedalsvägen via den nya 
huvudgatan genom området.  

Närheten till värdefull kulturmiljö 
Föreslagen nockhöjd om 30 meter kommer påverka fastigheten negativt då den blir omgärdad av 
höga byggnader åt flera håll. Byggnaden på Kulla 1:73 är ett viktigt inslag i Hallands 
jordbrukshistoria. Fastighetsägaren köpte gården med avsikt att restaurera den. Ingen 
organisation kommer vara villig att investera i dess bevarande med tanke på planerad industri 
nära inpå. Ett avstånd på 30 meter till ny bebyggelse är inte ett tillräckligt hänsynstagande. Därför 
anser fastighetsägaren att plan- och bygglagen inte följs med hänsyn till befintliga 
kulturhistoriska värden. 
Fastighetsägaren föreslår följande: 

- Användningen NATUR ökas mellan fastigheten och användningen Z med möjlighet för 
kolonilotter och liknande. 

- Betesmark bör tillåts i användningen NATUR runt fastigheten Kulla 1:73. 
- Användningen J bör minskas ner för att minska påverkan på intilliggande fastigheter. 
- Minska nockhöjden till 20 meter. 
- Investera i restaurering av byggnad på fastigheten för att inte den 400-åriga ladan ska 

kollapsa. 
 

Kommentar: Planförslaget kommer innebära att kulturlandskapet påverkas negativt, 
oavsett nockhöjd med tanke på att föreslagen användning skiljer sig så pass mycket från 
dagens användning. 
Avståndet till användningen J i norr är som närmast cirka 140 meter från bebyggelsen. 
Mot siktlinjen i öster är det cirka 170 meter till användningen J vilket motsvarar 
avståndet västerut mot befintlig verksamhet. Nockhöjden sänks till 20 meter inom 200 
meter från bostadshuset.  
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I detaljplanen har hänsyn tagits till bebyggelsen på fastigheten, dels genom avstånd dels 
genom att begränsa nockhöjden till 12 meter med krav på minst 12 graders taklutning för 
ny bebyggelse inom användningen Z. Vidare får inte upplag förekomma inom området 
som vänder sig österut, det vill säga mot fastigheten. Kommunen gör därför bedömningen 
att tillräcklig hänsyn har tagits till gården. 
Planområdesgränsen har ändrats så att den allmänna platsmark NATUR som i 
samrådshandlingen omfattade kullen nordväst om fastigheten Kulla 1:73 inte längre 
ingår i planområdet. Det öppnar för möjligheten för den enskilde fastighetsägaren att 
arrendera marken för exempelvis djurhållning.  
Kommunen har ingen möjlighet att kompensera intrånget på kulturmiljön med denna typ 
av ekonomisk kompensation. På länsstyrelsens kulturmiljöenhet kan man ansöka om 
ekonomiskt stöd för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

Förlusten av utblickar mot natur 
Fastighetsägarens primära siktlinje är mot öster. Planförslaget får därför en stor påverkan med 30 
meter höga byggnader. För att minska påverkan bör det planeras för trädplantering där utblickar 
mot natur störs. Omfattning och höjder i planförslaget bör justeras för att inte förstöra området. 

Kommentar: Mot siktlinjen i öster är det cirka 170 meter till användningen J vilket 
motsvarar avståndet västerut mot befintlig verksamhet. Oavsett nockhöjd kommer 
siktlinjen påverkas. Nockhöjden sänks till 20 meter inom 200 meter från bostadshuset. 
Trädplantering – Allmän platsmark kommer att projekteras när detaljplanen är antagen 
och har vunnit laga kraft. Innan det tar kommunen inte ställning till exakt på vilket sätt 
området utformas. Det finns naturmark som en avgränsning för verksamheterna och 
kringliggande marker. Det är eftersträvansvärt att hantera överskottsmassor inom 
området för att slippa forsla bort matjord vilket skulle kunna användas för att mildra 
intrycket från verksamhetsområdet för närboende. 

Föroreningar 
Befintliga verksamheter inom Frillesås Rya förorenar redan miljön i dagsläget vilket inte 
miljöundersökningen beskriver. Därför går det att ifrågasätta trovärdigheten av undersökningen 
och en ny undersökning bör därför tas fram. Området inhyser många olika djur vilka förtjänar en 
föroreningsfri miljö. Befintlig verksamhet öster om fastigheten påverkar redan fastighetsägaren. 
Det går därför att ifrågasätta att öka föroreningen utan att hantera befintliga problem. 

Kommentar: Både befintliga företag och de företag som etablerar sig inom planområdet 
måste följa den lagstiftning som gäller för verksamheten.  

Buller 
Planförslaget beskriver inte buller tillräckligt. Industrier kommer skapa buller vilket påverkar 
boende i området. Exempelvis bullrar det från Benders AB verksamhet på helger vilket de blivit 
informerade om. Trots det har det inte skett någon förändring. En ökning av industrier kan 



KUNGSBACKA KOMMUN 

15 (30) 

 

 

komma skapa en outhärdlig mängd buller. Det måste finnas en plan för att minska olägenheter för 
boende. För att minska problem med buller bör: 

- Trädplantering uppföras. 
- Utöka naturområden. 
- Övervaka och agera för industrier som överskrider bullervärden. 
- Undersök buller de inledande åren. 
- Egenskapsbestämmelser kopplat till buller i området för användningen Z. 
- Bullerskydd. 
- Bullerintensiva verksamheter måste planera för hur störningar ska minimeras.  

 
Kommentar: Träd och annan växlighet har generellt sett en väldigt begränsad effekt för 
att reducera buller. Den vegetation som bäst reducerar buller är öppna gräsytor, samt 
gröna tak och väggar. Däremot kan en visuell buffert göra att buller inte upplevs lika 
störande då källan till bullret döljs. 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller som är avsedda som utgångspunkt 
och vägledning som ska göras i varje enskilt fall. Tabellen nedan bör i normalfallet vara 
vägledande för bedömning om buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att 
tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider. 

 
Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och 
vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse 
i bostadens närhet. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-
91-620-6538-6.pdf?pid=7411. 
Skulle kommande verksamheter visa sig överskrida ovanstående riktvärden är 
verksamhetsutövaren skyldig att vidta åtgärder. Med tanke på att det redan finns 
riktvärden för buller kopplat till verksamheter fyller en planbestämmelse för buller ingen 
egentlig funktion mer än att den skapar ytterligare reglering vilket i detta fall ej anses 
nödvändig. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6538-6.pdf?pid=7411
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6538-6.pdf?pid=7411
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Om befintliga verksamheter avger buller som upplevs störande bör fastighetsägaren 
kontakta ansvarig förvaltning, det vill säga förvaltningen för Miljö och Hälsoskydd. 

Ljusföroreningar 
Utomhusbelysning från industrier kommer skapa ljusföroreningar, specifik för industrier som har 
en verksamhet dygnet runt. Att omges av strålkastare skulle kännas som att bo i en fängelsegård. 
Fastighetsägaren förväntar sig därför restriktioner för utomhusbelysning, framförallt för 
industrier nära bostäder. 

Kommentar: De enskilda verksamheternas omgivningspåverkan bevakas i bygglovskedet. 
Riktlinjer för störande omgivningspåverkan finns att läsa här: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-
och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-
sakerhetsatgarder/  

 
 
 
 
Förlusten av hästhagar 

 
- Område 1 och 2 i kartan ovan bör fortsatt få användas till hästverksamheten. 
- Område 3 har tidigare använts för hästhållning av boende i Kulla 1:73 och bör kunna 

fortsätta på samma sätt.  
Fastighetsägaren till Stall Kulla kommer förlora hästhagar samt ängar för höodling. De äger inte 
marken men har använt marken länge och är viktig för dess verksamhet. Planförslaget försvårar för 
deras verksamhet som är en tillgång för samhället med ridverksamhet på cykelavstånd från 
Frillesås. Markerade områden på bifogad karta bör fortsatt vara tillgänglig för hästverksamhet. 

Kommentar: Även om ridverksamheten påverkas negativt av planförslaget gällande 
hästhagar och höodling görs bedömningen att det ur allmän synpunkt är viktigare att 
utveckla fastigheten för industriändamål än att låta befintlig verksamhet fortsätta 
arrendera mark av Kungsbacka kommun. 
Planområdesgränsen har ändrats så att den allmänna platsmark NATUR som i 
samrådshandlingen omfattade kullen nordväst om fastigheten Kulla 1:73 inte längre 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-sakerhetsatgarder/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-sakerhetsatgarder/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-sakerhetsatgarder/
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ingår i planområdet. Det öppnar för möjligheten för den enskilde fastighetsägaren att 
arrendera marken för exempelvis djurhållning.  

Ekonomisk förlust 
Föreslagen detaljplan kommer innebära en ekonomisk förlust för närliggande fastigheter. Om 
kommunen inte kan bidra till finansiering av restaurering av ladugårdsbyggnad förväntar sig 
fastighetsägaren en ekonomisk kompensation från kommunen. 

Kommentar: Om en enskild fastighetsägare anser att en detaljplan påverkar värdet på sin 
fastighet så kan frågan om planskada bli aktuell. Plan- och bygglagstiftningens 
grundprincip är att ersättning för så kallade planskador inte ska utgå. Värdeeffekterna 
ska istället prövas i planärendet inom ramen för avvägningen mellan enskilda och 
allmänna intressen. Om en skada är större än vad som skäligen bör tålas så utgör detta 
ett hinder mot att detaljplanen antas eller vinner laga kraft. I plan- och bygglagens 
fjortonde kapitel anges vilka planskador som är undantaget från detta. Med planskada 
menas värdeminskning och andra kostnader till följd av en detaljplan. Med plannytta 
menas värdeökning till följd av en detaljplan.  
Kommunen har ingen möjlighet att kompensera intrånget på kulturmiljön med denna typ 
av ekonomisk kompensation. På länsstyrelsens kulturmiljöenhet kan man ansöka om 
ekonomiskt stöd för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser fastighetsägaren att föreslagna förbättringar avsevärt bidrar till hälsa 
och säkerhet, rekreation, minskning av föroreningar och bevarande av kulturhistoria. Detta går att 
uppnå samtidigt som platsen utvecklas för industri och framtida arbetstillfällen. Fastighetsägaren 
hoppas att kommunen kan se fördelarna med detta och tar till sig förslagen. 

 
12. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 4:14 och Frillesås-Rya 4:149 
Areal o Byggnadshöjd 
Fastighetsägaren var positiv till planprogrammet trots att åkermark skulle förstöras. I 
planförslaget har områdets areal ökat med bland annat ett område i dess sydöstra hörn. 
Fastighetsägaren anser att byggnation inom 200 meter från bostäder inte ska ges en högre 
nockhöjd än 12 meter. Motsvarande hänsyn har tagits i andra delar av planförslaget. Det verkar 
som att igen av tjänstepersonerna som utarbetat förslaget eller de politiker som fattat beslut i 
frågan inser vad 30 meter höga byggnader innebär. Planförslaget beskriver att hänsyn ska tas till 
passerande trafikanter. Liknande hänsyn bör tas till befintlig bebyggelse. 

Kommentar: Bostadsbyggnaderna ligger cirka 165 respektive 150 meter ifrån där ny 
bebyggelse får uppföras. Nockhöjden sänks till 16 meter inom 200 meter från 
bostadsbyggnaderna.  
 



KUNGSBACKA KOMMUN 

18 (30) 

 

 

Frillesåsvägen  
Gång och cykelvägar till området bör aktualiseras. Föreslagen gata genom planområdet skulle 
leda till minskad trafik på Frillesåsvägen. Enligt trafikutredningen kommer trafiken på 
Frillesåsvägen öka från 1 450 fordon per dygn till 5 200 fordon år 2045. Det verkar således även 
fortsättningsvis att boende kommer få avstå från att gå och cykla till Almedal och skola samt 
centrum. Att rida på vägen utan risk för olyckor blir svårare. All tung trafik bör ledas till 
Almedalsvägen, något som tidigare presenterats. Mellan Industrivägen och E6 bör Frillesåsvägen 
byggas om med en högsta hastighet på 30 – 40 km/h och/eller kompletteras med GC-väg. 

Kommentar: Den väg som föreslås ansluta det föreslagna verksamhetsområdet med  
 Almedalsvägen är avsedd att ta större delen av den tillkommande trafiken. Det kommer  
 fortfarande att vara möjligt att ta sig till E6 via Frillesåsvägen, men eftersom denna väg  
 är krokigare än Almedalsvägen förväntas merparten av den tunga trafiken välja den nya  
 gatan. Trafikutredningen är beräknad utifrån ett värsta-scenario, med en hög   
 andel småverksamheter i det nya området. Sannolikt blir det en större andel ytkrävande  
 verksamheter som etablerar sig i området.  

Trafikverket är väghållare för Frillesåsvägen och det finns inga planer på att   
 uppföra en gång- och cykelväg längs denna sträcka.  
Viltstråk 
Planområdet utgör del av ett sammanhängande skogsområde från norr om Almedalsvägen och 
väster om E6 samt ett skogsområde söder om Löftaån. Planområdet fungerar som en länk mellan 
dessa områden där djur passerar med lämpliga vadställen över ån. Hur ska detta fortsatt vara 
möjligt? 

Kommentar: Öster om planområdet finns skog och grönytor som möjliggör passage från 
norr till söder. Området närmast bäcken bibehålls som naturområde.   
 

13. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 3:124 
Samråd 
Fastighetsägaren fick vid samråd inga handlingar skickade till sig vilket är anmärkningsvärt med 
tanke på att fastighetsägaren anser sig vara sakägare. Fastighetsägaren fick istället reda om 
planförslaget genom en bekant. 

Kommentar: Samrådsutskicket skickades med post från stadshuset 2 november 2020. 
Enda sättet att säkert veta att utskicket når adressaten är att lämna brevet personligen, 
vilket inte är praktiskt genomförbart. Kommunen uppskattar att synpunktslämnaren 
anmälde sig till och deltog i det digitala samrådsmötet när det erbjöds, som alternativ till 
det fysiska möte som fick ställas in på grund av rådande pandemi.  
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Planen från 2016 
Ridhuset på fastighetsägarens fastighet saknas i planprogrammet från 2016 trots att det togs i drift 
2015. Därför är beslutet taget på felaktiga grunder. Ridhuset saknas även i förslag till detaljplan. 

Kommentar: Primärkartan som redovisades i samrådsskedet för detaljplanen omfattar 
ridhuset.   

Vår verksamhet 
Fastighetsägaren bedriver en hästverksamhet på fastigheten vilket innebär uppstallning, boxar, 
hagar, ridhus med mera som krävs för verksamheten. Hästar är flyktdjur vilket bör tas i hänsyn. 
Ridhus saknar i regel fönster vilket gör att buller därför kan bli stressande för hästar, särskilt när 
det sker plötsligt. Därför bör en bullerutredning tas fram som även undersöker hur 
ridverksamheten påverkas, även kvällar och helger samt momentana värden. 

Kommentar: Eventuell bullerpåverkan från planområdets kommande verksamheter på 
grannfastigheternas tamdjur kommer inte att utredas inom ramen för detaljplanearbetet. 

Det finns inget intresse av att ha sin häst uppstallad i ett industriområde med begränsade 
ridmöjligheter. Hästar behöver omväxling och att nyttja landsvägar är inte optimalt. Såldes 
begränsas verksamheten och då drabbas främst flickor och kvinnor. 

Kommentar: Även om ridverksamheten påverkas negativt av planförslaget gällande 
hästhagar och höodling görs bedömningen att det ur allmän synpunkt är viktigare att 
utveckla fastigheten för industriändamål än att låta befintlig verksamhet fortsätta nyttja 
kommunens mark för ridning. Det kommer att fortsatt gå att rida i området, om än i 
begränsad omfattning, längs diket i planområdets västra gräns.  

 
Företagsskada 
Planförslaget innebär att fastighetsägarens verksamhet skadas och förhindrar möjlig expansion 
vilket leder till ekonomiska förluster. Redan gjorda investeringar ska betalas och intäktsbortfall 
riskerar därför skapa ekonomiska problem. Kommunen behöver svara på hur fastighetsägaren ska 
kompenseras för detta. 

Kommentar: Om en enskild fastighetsägare anser att en detaljplan påverkar värdet på sin 
fastighet så kan frågan om planskada bli aktuell. Plan- och bygglagstiftningens 
grundprincip är att ersättning för så kallade planskador inte ska utgå. Värdeeffekterna 
ska istället prövas i planärendet inom ramen för avvägningen mellan enskilda och 
allmänna intressen. Om en skada är större än vad som skäligen bör tålas så utgör detta 
ett hinder mot att detaljplanen antas eller vinner laga kraft. I plan- och bygglagens 
fjortonde kapitel anges vilka planskador som är undantaget från detta. Med planskada 
menas värdeminskning och andra kostnader till följd av en detaljplan. Med plannytta 
menas värdeökning till följd av en detaljplan. 
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Skuggning 
Byggnader med en nockhöjd på 30 meter kommer hamna nära byggnader på fastigheten och 
riskerar att skugga och minska solinstrålning till fastigheten. Därför bör en skuggstudie tas fram 
som visar hur fastigheten påverkas. 

Kommentar: Kommande bebyggelse kommer som närmast hamna cirka 35 meter från 
ridhuset. Kommunen avser inte att göra en särskild solstudie med anledning av förslaget. 
Nockhöjden sänks dock till 16 meter närmast ridhuset.  

Jordbruksmark 
Kommunen har medvetet låtit jordbruksmarken växa igen. Att ta jordbruksmark ur bruk ska 
prövas enligt miljöbalken. Det framgår inte om kommunen gjort detta och anmält det till 
Länsstyrelsen. 
Fastighetsägaren belyser den livsmedelsstrategi som regeringen tagit fram som syftar till att öka 
produktion och arbetstillfällen. Detta innebär att även kommunal planering behöver ta hänsyn till 
jordbruksmark. 

Kommentar: Kommunen har haft jordbruksmarken utarrenderad för bland annat bete. 
Kommunen anser att det är ett väsentligt samhällsintresse att ta jordbruksmarken i 
anspråk för att möjliggöra ett verksamhetsområde på den här platsen.  

Betydande miljöpåverkan 
I planförslaget står det att landskapsbilden kommer påverkas negativt. Fastighetsägaren anser att 
kommunen redan förvandlat betydande odlingslandskap till industriområde, varför det är 
oacceptabelt att fortsätta med denna negativa utveckling.  

Kommentar: Verksamhetsområden har ett stort värde för kommunen då de ger 
arbetsplatser och yta för viktig kommunal verksamhet så som återvinningscentraler. De 
behöver ofta ligga intill stora trafikstråk för att transporterna ska bli så hållbara som 
möjligt. Det gör alternativa lokaliseringar som är likvärdiga och genomförbara svåra att 
hitta. I den kommunövergripande översiktsplanen som för närvarande är ute på 
granskning har ett antal områden utpekats som utvecklingsområden för verksamheter.  

Naturresurser och miljökvalitetsnormer 
Det finns inga belägg att det kommer skapas fler arbetstillfällen och ett mer differentierat 
näringsliv. Pandemin har visat på behov av kontor i hemmet eller i dess närhet. Stora kontor i 
verksamhetsområden lär därför inte vara attraktiv framöver. Livsmedelsproduktion borde vara ett 
större samhällsintresse än ett logistikcenter och att marken inte brukas idag beror på kommunen. 
Ett argument som blivit alltmer populärt är att asfaltering är bra för att minska läckage av 
näringsämnen. Tas matjord bort som innehåller växtnäring så minskas omsättningen i jorden. Att 
ta bort matjord måste i sig anses vara betydande miljöpåverkan. 
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All mark lämnar ifrån sig näring och läckage är naturligt. Näringen binds bäst av långliggande 
vallar och gräsbevuxna ytor ger ett rikt mikroliv och binder koldioxid. Det är en viktig faktor att 
ta hänsyn till. 
Det presenteras inga belägg att närsalterna kommer minska i Löftaån och andra vattendrag. 
Dagvattenutredningen visar inte om dimensioneringen är tillräcklig, hur ett hundraårsregn 
påverkar dagvattenhanteringen och om planerade dammar är tillräckliga. 

Kommentar: Detaljplanen möjliggör för industri och verksamheter och tanken är således 
inte att området ska bebyggas med stora kontorslösningar. Däremot får kontor byggas 
om det är ett komplement till verksamheten men det får inte vara den primära 
användningen. 
Dagvattenutredningen har kompletterats med siffror på föroreningshalter innan och efter 
exploatering. Utredningen visar att vattendragens ekologiska status generellt förbättras i 
och med exploateringen eftersom det tillkommer krav på rening innan utsläpp till 
recipient. 

Felaktigheter på kartan 
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ett dike felaktigt inritat vill vänster om 
stallbyggnaden. Diket går höger om byggnaden för att sedan fortsätta i kulvert under den vidare 
ut till Löftaån. Dränering från hagarna finns som passerar kulverten under byggnaden. 
Fastighetsägaren känner inte igen det som är ritat i figur 6.6 i MBK. 

Kommentar: Dikets sträckning har efter fältbesök justerats något i kartan i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Slutsats 
Fastighetsägaren har genom yttrandet listat det som skulle ge stora skador på dess verksamhet. 
Uppdraget bör återförvisas till byggnadsnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsen som gett 
uppdraget. Fastighetsägaren ställer sig inte bakom nuvarande förslag. 
 Kommentar: Noteras. 
 
14. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 4:17 
Fastighetsägaren vill att plankartans bestämmelser kompletteras med H för att möjliggöra även 
viss handel på aktuell fastighet. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sin handelsstrategi som förordar att handel primärt 
ska ske i tätortscentra. I förslaget till ny översiktsplan är det aktuella området utpekat 
som utvecklingsområde för verksamheter som är transportintensiva, störande eller med 
annan omgivningspåverkan. Den typ av handel som diskuterats med fastighetsägaren 
ryms inom användningsbestämmelsen J industri.  
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Kommunala förvaltningar och nämnder   
 
15. Förvaltningen för Teknik 
Inom Frillesås tätort finns ett gång- och cykelvägnät som upphör i östlig riktning vid Frillesås IP 
respektive vid Frillesås skola. En utbyggnad av gång- och cykelbana föreslås utanför planområdet 
från Frillesås IP och norra delen av Rya industriväg, vilken binds samman med gång- och 
cykelnätet i det föreslagna planområdet. Detta ger möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig 
mellan Frillesås tätort och verksamhetsområdet genom delvis blandtrafik med låg standard. Detta 
ser Teknik positivt på. Teknik yttrade sig i planprogrammet om att gång- och cykelvägen vid 
Frillesås skola borde förlängas österut till verksamhetsområdet, för att uppnå god standard, men 
detta har inte getts möjlighet till i planarbetet. Tekniks synpunkt är fortsatt att det är den bästa 
lösningen.  
I norr kommer en liten yta parkmark att anläggas för att betona platsens läge som entré till 
Frillesås. Naturområde i områdets västra del utefter bäcken kommer att skapa möjlighet till 
rekreation samt ge allmänheten men även djurlivet möjlighet att passera genom området. 
Naturområdet ska även ge utrymme för dagvattenhantering.  
Vägen genom området kan med fördel kompletteras med plantering för att främja den biologiska 
mångfalden och minska barriäreffekten.  
Möjlighet att ansluta sig till Kungsbacka Bredbandsnät kommer att finnas i området.  
VA- och dagvattenutredningen föreslår att dagvatten som alstras på takytor och vissa markytor 
söder om ny väg efter samlad rening och fördröjning avleds norrut mot dikningsföretag. I 
plankartan har ingen plats reserverats för sådana anläggningar och ledningar. Det är viktigt att se 
till att erforderliga markytor reserveras i något skede av planeringen.  
Det framgår inte i plankarta var ledningar för VA kan dras, utöver utmed den väg som ritats in. 
Det är viktigt att se till att de markytor som behövs, reserveras i något skede av planeringen. 
Ledningsdragning ska anpassas till hur avstyckningar görs, så att ledningarna når fram till varje 
fastighet. Det är därför viktigt att se till att utrymme för VA-ledningar finns i samband med 
planering och avstyckning.  
I planbeskrivningen på sidan 18 står: "Höjden som påverkar finns mestadels som naturmark inom 
planområdet". Detta behöver justeras utifrån att höjden nu befinner sig i stort sett helt utanför 
plankartan.  
I planbeskrivningen på sida 31, sista stycket står: "sedimentation men båda ger god fosforrening. 
". Detta kan strykas eftersom det inte går att förstå av denna halva mening vad det handlar om.  
I planbeskrivningen på sida 32, fjärde stycket står: "Planområdet hyser få lågpunkter...". Det 
borde stå: "Planområdet hyser inga lågpunkter...", alternativt "Planområdet hyser inga betydande 
lågpunkter...".  
I planbeskrivningen anges att en temporär återvinningscentral finns inom verksamhetsområdet 
och att det behöver möjliggöras för en ny permanent anläggning inom planområdet. Det är viktigt 
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att Kungsbacka kommun har en återvinningscentral belägen i den södra delen av kommunen och 
viktigt är även att den temporära återvinningscentralen finns kvar under uppförandet av en ny. 
Insamlingsfordon för hushållsavfall kan ta sig fram via den tilltänkta lokalkörbanan och 
eventuella återvändsgator bör förses med vändplan.  
Teknik behöver kompenseras i framtida budget för utökat driftområde och därmed kostnader för 
drift och underhåll av de allmänna platserna, gata, natur och park. 

Kommentar: Planbeskrivningen ändras på angivna sidor enligt förslag. Ytor för 
dagvattenhantering säkerställs i plankartan. Utrymme för VA-ledningarnas läge 
diskuteras med Teknik vid avtalsskrivande inför avstyckning. De avstyckade fastigheterna 
kommer behöva en kvartersgata för de fall de inte har direkt anslutning till 
genomfartsgatan. Va-ledningarna kan då ligga i kvartersgatan. Ytor inom Frillesås-Rya 
3:77 med användningsbestämmelsen J industri har kompletterats med E1, vilket 
möjliggör uppförande av återvinningscentral.   
 

16. Förvaltningen för Kultur och Fritid 
Kulturmiljö  
Förslaget innebär en stor negativ påverkan av landskapsbilden och det gamla kulturlandskapet. 
Upplevelsen av Kulla 1:73 som ingår i Länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, klass A, kommer att påverkas negativt av verksamhetsområdet, även om ett visst 
skydd utgörs av den skogsbeklädda kullen väster om gården.  
I möjligaste mån bör bebyggelsen i söder utformas i mindre skala än vad förslaget i 
samrådshandlingen visar. Kulla 1:73, Frillesås Rya 1:5 och övrig bebyggelse i söder kommer 
påverkas i hög grad av de stora volymerna som ligger utmed infarten till denna del 
verksamhetsområdet. För att minska den negativa inverkan bör de uppföras i mindre skala och 
volymer.  

Kommentar: Det aktuella planområdet har utpekats som en högintressant plats för 
etablering av verksamheter. Det råder brist på mark för näringslivet inom kommunen. 
Området är en relativt öppen yta och vad som än byggs kommer att göra intrång på 
landskapsbilden i den agrara miljön. Kommunen har i sin avvägning därför landat i att 
näringslivets intressen ska prioriteras i området, och att den negativa påverkan som 
föreslagen bebyggelse har på landskapsbilden är sekundär i sammanhanget. 
Området längst i söder omfattas av bestämmelsen Z verksamheter. Nockhöjden begränsas 
här till 12 meter och takvinkeln regleras för att undvika fasader som upplevs som för 
höga. En bestämmelse om minsta takvinkel om 12 grader mot horisontalplanet införs.  
Syftet är att skalan ska vara mindre än i övriga delar av planområde och tar i viss mån 
hänsyn till intilliggande kultur- och gårdsmiljöer.  
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Social hållbarhet  
Då havet och dess närliggande områden i dagsläget är det främsta området för rekreation hade en 
del av det planerade verksamhetsområdet kunnat utformats för fler rekreationsmöjligheter. 
Ridklubbens ridvägar kommer att påverkas och begränsas av planförslaget. Ett förslag skulle 
därmed kunna vara att avsätta en del av området som ridklubbens verksamhet kan nyttja, och då 
kanske förstora naturområdet längs planområdets nordvästra sida. Planförslaget öppnar upp för 
fler arbetstillfällen och kan således locka fler till att bosätta sig i närområdet. För att öka 
mångfalden bland befolkningen så att så många som möjligt känner sig välkomna till platsen är 
det därmed önskvärt att det i området blir en blandning av verksamheter.  

Kommentar: Bredden på naturområdet längs planområdets nordvästra sida är tänkt att 
möjliggöra utrymme både för dagvattenhantering och möjligheten att passera exempelvis 
till häst.  
Intentionen med detaljplanen är primärt att möjliggöra för verksamheter, i synnerhet 
ytkrävande sådana, eftersom kommunen har brist på planlagd mark för detta ändamål. 
Detaljplanen styr inte vilken typ av verksamheter som etablerar sig inom planområdet.  
 

17. Bygg- och miljöförvaltningen 
Dagvatten 
Dagvattenutredningen föreslår lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), vilket Miljö & 
Hälsoskydd håller med om. Miljö & Hälsoskydd anser att strävan ska vara att fördröja och rena 
dagvattnet så nära källan som möjligt. För att LOD ska vara effektivt är det bra att minska 
mängden dagvatten som förs till anläggningen. Detta kan göras genom att exempelvis använda 
tekniker för gröna tak och att så långt som det är möjligt minimera de hårdgjorda ytorna. Val av 
byggnadsmaterial ska beaktas för att minska belastningen av metaller till dagvattnet. Fördröjning 
av dagvattnet förordas också. Reningen av dagvattnet ska anpassas till de förväntade föroreningar 
som kan finnas i dagvattnet, till exempel näringsämnen, metaller eller olja. Anläggningarna för 
dagvatten bör anpassas för respektive verksamhet och den förväntade förorening som den 
specifika verksamheten kan orsaka. Om man exempelvis förväntar sig utsläpp av metaller så 
löser en traditionell oljeavskiljare kanske inte det problemet, utan en annan lösning behövs. I 
arbetet med att ta fram en dagvattenanläggning är det viktigt att klargöra ansvarsfrågan och 
egenkontrollen för de olika ingående delarna. Det är viktigt att även under byggtiden ta hand om 
och rena dagvattnet. Dagvatten betraktas enligt 9 kap 2 § p.3 miljöbalken inom detaljplan som 
avloppsvatten. Enligt 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas hand om på 
något annat sätt så att olägenhet för människor hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ska 
lämpliga avloppsanordningar eller liknande utföras. Löftaån är mycket känslig enligt 
Kungsbackas dagvattenpolicy och det är viktigt att förhindra att metaller, oljeprodukter och andra 
föroreningar hamnar i ån. En anmälan om dagvattenanläggning ska skickas in till förvaltningen 
för Miljö & Hälsoskydd så att försiktighetsåtgärder kan meddelas i god tid. 
Dagvattenanläggningar väster om E6 kan omfattas av tillståndsplikt enligt Kungsbackas lokala 
föreskrifter. Det är i samband med handläggningen av anmälan eller ansökan om 



KUNGSBACKA KOMMUN 

25 (30) 

 

 

dagvattenanläggning som den prövas och bedöms av Miljö & Hälsoskydd. Att en översiktlig 
dagvattenutredning redan tagits fram tycker Miljö & Hälsoskydd är bra för den framtida 
hanteringen av dagvattnet i området. Det är viktigt att dagvattenfrågorna fortsätter att utredas och 
vara en del i planarbetet. 

Kommentar: Informationen noteras. 
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
I planbeskrivningen framgår att utbyggnaden av planområdet ämnar följa dagvattenutredningens 
rekommendationer (Sweco, 2020). I dagvattenutredningen lämnas flera alternativ/kombinationer 
till lösningar med fördröjning och rening. 
Dagvattenutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen lämnar frågan om uppnåendet av 
miljökvalitetsnormer för vatten oklar. I miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning 
framgår klart att vattenförhållandena kan ge upphov till måttligt negativa konsekvenser och att 
möjligheterna till att uppnå miljökvalitetsnormerna kan försvåras av planen. De beräkningar som 
presenteras är mycket baserade på schablonvärden. De föroreningshalter som uppkommer i 
dagvattnet i verkligheten kan skilja sig markant från dessa resultat. Föroreningshalten i dagvattnet 
efter exploatering beror även på vilken typ av verksamheter som etableras i planområdet. Sweco 
gör bedömningen att kommunen i fortsatt planarbete måste utreda framtagna förslag på 
dagvattenhantering inom planområdet vidare tillsammans med ytterligare beräkningar för att 
kunna bedöma vilka föroreningshalter som faktiskt uppstår vid en utbyggnad både före och efter 
rening. 
Miljö & Hälsoskydd anser att miljökvalitetsnormernas uppnående kan riskera att äventyras. En 
bedömning på samtliga kvalitetsfaktorer gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten bör 
genomföras för att få en sammanlagd bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormerna från 
aktuellt planområde på nedströms liggande ytvattenförekomster. Detta för att säkerställa att de 
kumulativa effekterna inte medför en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna.  
Miljö & Hälsoskydd anser att ytterligare rening av dagvatten kan behövas och att bedömningen 
ska göras för området i sin helhet med avseende på uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för 
vatten. 
Områden, ytor, avsatta för att omhänderta, fördröja och rena dagvatten behöver förtydligas i 
plankartan och bör även tydligare förklaras i planbestämmelserna så det blir tydligt att 
naturmarken i första hand ska nyttjas för att ordna dagvattenhanteringen för området. 
Dagvattenutredningen har tagits fram med utgångspunkt för kommunens önskningar som 
exempelvis önskemålet att avleda så mycket dagvatten som möjligt norrut till 
Vendelsöarkipelagen. För att möjliggöra detta krävs justeringar i markplan vilket bör framgå på 
plankartan. I dagvattenutredningen beskrivs att om reningen inte blir tillräcklig med den metod 
som valts så behöver ytterligare reningsmetoder undersökas för området. Inom vems ansvar det 
är att kontrollera om tillräcklig rening skett framgår inte. Miljö & Hälsoskydd har tillsynsansvar 
för dagvattenanläggningar men det är oklart om Miljö & Hälsoskydds ansvar sträcker sig till att 
kontrollera om de planerade dagvattenbyggnationerna i slutändan uppnår den förväntade 
reningen/fördröjningen efter färdigställande av planen. Miljö & Hälsoskydd önskar förtydligande 
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av ansvarsfördelningen för utförandet av detaljplanen med avseende på dagvattnets rening. I 
planprogrammet framgår att ett verksamhetsområde för dagvatten ska inrättas vilket Miljö- och 
hälsoskydd ser mycket positivt på.  

Kommentar: Dagvattensituationen och dess påverkan på MKN för vatten har utretts 
ytterligare. Detta förtydligas i planbeskrivningen.  

Trafik- och bullerfrågor/vibrationer 
Miljö & Hälsoskydd ser positivt på att planeringsunderlaget har tittat på bullerstörningar som kan 
uppkomma på grund av planens genomförande både inom och utanför planområdet. Främst vad 
avser trafikbullerstörningar för närboende till planområdet.  
I samrådsredogörelsen har samhällsbyggnadskontoret uttryckt att ”Skyddsavstånd mellan 
bostäder och verksamheter samt till luftledning ska respekteras”. Av planförslaget framgår det att 
några åtgärder eller planbestämmelser ännu inte satts för att garantera att de, av Miljö & 
Hälsoskydd rekommenderade skyddsavstånden mellan bostäder och industriverksamhet, kommer 
att klaras. Det som återfinns är i planbeskrivningens del ”Övervägande och konsekvenser” där 
man under rubriken ”Hälsa och säkerhet” ser ”Beroende på hur störande verksamheter som kan 
bli aktuella, bör ett skyddsavstånd på 50 m alternativt 200 m planeras till närmaste bostadshus”. 
Miljö & Hälsoskydd är orolig att dessa skyddsavstånd riskerar att förbises om begränsningar 
uteblir i plankartan eller planbestämmelserna. Om detta inte på något sätt kan arbetas in i 
detaljplanen bör åtminstone bullervillkor för verksamheterna inom de olika 
markanvändningsområde fastställas alternativt att kommande bullerutredningar även tittar på 
bostädernas känslighet för industribuller så ett underlag finns att tillgå vid kommande 
bygglovsprövningar. Det uttrycks i planbeskrivningen att planbestämmelser ska införas för att 
reglera industribullret för närboende utan att närmre specificera hur detta kommer att uttryckas 
eller underbyggas. Vidare framgår det även att detaljerade bullerberäkningar ska genomföras för 
bostadshus längs Frillesåsvägen och Rya industriväg. Miljö & Hälsoskydd ser fram emot detta 
material och ett planförslag med dessa uppdateringar inarbetade för ytterligare yttrande innan 
planen antas. 

Kommentar: Planområdet angränsar till ett par fastigheter med bostadsbebyggelse. Den 
bostadsbebyggelse som ligger närmast planområdet ligger cirka 50 meter bort från 
användningen Z. Bostadsbebyggelse i övrigt ligger mellan 140 – 170 meter från 
planområdet. I användningen Z är det reglerat att verksamheter endast får ha en 
begränsad omgivningspåverkan.  
Maximala värden för industribuller regleras inte i plankartan. Istället beskrivs rådande 
riktvärden, som Boverket har tagit fram, för omgivande bostäder i planbeskrivningen.  

Bevarande av jordbruksmark 
Miljö & Hälsoskydd ser mycket positivt på att man lagt ner resurser för att motivera 
ianspråktagandet av jordbruksmark i planarbetet.  
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Förorenad mark 
Risken för markföroreningar bedöms i planbeskrivningen som mycket låg med hänvisning till att 
området endast nyttjats som åkermark. Miljö & Hälsoskydd ser att det finns risk att om 
jordbruksverksamhet har bedrivits på fastigheterna kan pesticider förekomma i varierad grad 
inom området. En översiktlig undersökning bör genomföras för att helt kunna utesluta att 
föroreningar finns i marken som sedan annars skulle byggas över. Denna undersökning skulle 
senare kunna ligga till grund om ytterligare undersökningar är nödvändiga.  

Kommentar: Risken för föroreningar i mark och grundvatten inom planområdet bedöms 
som mycket liten. Bedömningen grundar sig på att ingen potentiellt förorenande 
verksamhet ska enligt uppgift ha bedrivits inom planområdet utan området har brukats 
som åkermark i åtminstone 100 år. Kommunen gör bedömningen att sannolikheten för att 
det finns pesticider inom området som skulle innebära miljö- eller hälsorisker, i den 
omfattning att marken inte kan ses som lämplig för det som föreslås, inte är tillräckligt 
stor för att motivera en miljöteknisk markundersökning. Omfattningen på en sådan 
undersökning, för att få relevant underlag för att kunna svara på frågan, ser vi inte som 
rimlig att genomföra i planskedet. 
 

Övriga 
  
18. En boende i Frillesås 
Fastighetsägaren ställer sig negativ till att planera för industri på åkermark samt föreslagen 
exploatering med 30 meter i nockhöjd för ny bebyggelse. Det får negativa konsekvenser på 
intilliggande ridanläggning med ridhus och hagar. 
I planprogrammet beskrivs att området saknar högre naturvärden vilket är underligt med tanke på 
ridverksamhet som bedrivs här. I den sociala konsekvensanalysen står det att det är att förvänta 
ökat buller och andra störningar. Detta får stora konsekvenser för intilliggande ridhus. Utöver 
verksamhetsbuller kommer trafiken öka med 200-400%. 
I miljökonsekvensbeskrivningen finns ett nollalternativ som är lämpligare än förslaget med tanke 
på befintlig ridverksamhet. Risken att området ska växa igen är obefintligt då kommunen kan 
arrendera ut det till ridverksamheten. Verksamheten kräver lugn och ro. Dessutom har vissa ytor 
en naturvärdesklassning på tre och fyra. 
Kollektivtrafiken som beskrivs, busslinje 745 och 746, är skolbussar och går inte under skollov. 
Området är inte lämpligt för höglager och transportintensiv verksamhet utan sådan verksamhet 
bör ligga närmare E6. 

Kommentar: I detaljplaneförslaget har en utredning genomförts för att undersöka om det 
finns lämpligare platser för tänkt exploatering. I utredningen har inga alternativ till 
placering identifierats varför kommunen vidhåller att platsen är lämplig. 
Landskapsbilden kommer påverkas oavsett om nockhöjden är 30 meter eller lägre. 
Eftersom jordbruksmark tas i anspråk bör exploateringen vara förhållandevis hög. 
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Kungsbacka kommun är markägare till merparten av den mark som ingår i planområdet, 
däribland mark som idag nyttjas för hagar och bete. Kungsbacka kommun gör 
bedömningen att det ur ett allmänt intresse är motiverat att exploatera marken för 
industri än att bibehålla dagens användning. 
Ridverksamhet kan inte anses vara ett naturvärde då det är en verksamhet som dessutom 
inte allmänheten per automatik har tillgång till. 
Nollalternativ ska beskriva området utifrån dagsläget och dess utveckling om planen inte 
genomförs. Att området kommer påverkas av planförslaget är oundvikligt oavsett 
exploateringsgrad. Påverkan på området i stort är inte så omfattande att det är motiverat 
att inte exploatera området, även om befintlig verksamhet påverkas. Inga områden som 
identifierats med naturvärdesklassning kommer att exploateras. 
Det stämmer att bussarna främst går under skoltid men bussarna går även under 
eftermiddagar vilket gör att de kan nyttjas för arbetspendling. Planområdet ligger cirka en 
kilometer från E6 vilket anses vara ett nära avstånd och området är därför lämpligt för 
föreslagen verksamhet. 

19. Lantbrukarnas Riksförbund Kungsbacka 
Jordbruksmark 
LRF vill göra kommunen uppmärksam på regeringens livsmedelsstrategi som syftar till att öka 
livsmedelsproduktionen och antalet arbetstillfällen i branschen. Detta måste innebära att även 
kommunal planering ska visa respekt för jordbruksmark. 

Kommentar: Kommunen delar LRF:s synpunkt att jordbruksmark är av stor vikt. 
Samtidigt är området utpekat i den kommande översiktsplanen som lämplig placering för 
verksamheter. I detaljplaneförslaget har en utredning genomförts för att undersöka om 
det finns lämpligare platser för tänkt exploatering. I utredningen har inga alternativ till 
placering identifierats varför kommunen vidhåller att platsen är lämplig trots att 
jordbruksmark ianspråktas. 

Betydande miljöpåverkan 
Det är oacceptabelt att förvandla odlingslandskap till industriområde. 
Naturresurser och miljökvalitetsnormer 
LRF ifrågasätter att det kommer skapas fler arbetstillfällen och mer differentierat näringsliv. LRF 
anser att pågående pandemi har visat att behovet av stora kontorslösningar lär tillhöra en svunnen 
epok. Mat borde vara ett mer väsentligt samhällsintresse än ett logistikcenter. 
Att forsla bort matjord som bildats under lång tid, och ersätta med asfaltsyor, måste i sig anses 
vara betydande miljöpåverkan. 
Befintlig näringsverksamhet 
LRF befarar att den hästanknutna lantbruksverksamheten kommer att påverkas negativt. 
Försämrade möjligheter till uteritt och expansion. Betande hästar bidrar till att behålla det öppna 
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landskapet. Kommer skadestånd att utgå till de verksamheter som ligger närmast? LRF påpekar 
att ett ridhus som kommer att ligga mycket nära planerade verksamheter inte är inritat på kartan.  

Kommentar: Detaljplanen möjliggör för industri och verksamheter och tanken är således 
inte att området ska bebyggas med stora kontorslösningar. Däremot får kontor byggas 
om det är ett komplement till verksamheten men det får inte vara den primära 
användningen. 
Primärkartan som redovisades i samrådsskedet omfattar ridhuset.   
 

20. Postnord Sverige AB 
Vid nybyggnation av industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till 
området.  

Kommentar: Noteras  
 

21. Socialdemokraterna Kungsbacka  
Vi ser framemot Rya Verksamhetsområdes tillkomst med tillförsikt. Kommunen behöver 
ytterligare ett verksamhetsområde avsett för både mindre och större verksamheter. 
Tillgängligheten är viktig och utifrån områdets placering finns ett flertal alternativ som ger goda 
möjligheter för tillfartsvägar.  
Hårdgjorda ytor ska minimeras för att minska dagvattenavrinningen. Minimal påverkan på 
slutrecipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten ska eftersträvas. I den södra delen av 
planområdet bör en dagvattendamm placeras. Här bör även verksamheter hålla mindre skala och 
bygghöjden begränsas för att smälta in med de befintliga närliggande gårdarna.  
Kommunen uppmärksammas på förekomst av den invasiva arten parkslide. 

Kommentar: Ytor för dagvattenhantering har specificerats i plankartan.  
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Ändringar  
 
Planbeskrivning 

• Påverkan på Natura 2000 beskrivs utförligare. 

• Uppgifter om berörda riksintressen liksom hur intressena tillgodoses.  

• Påverkan på MKN för vatten förtydligas 

• Buller beskrivs utförligare 

• Fördjupat resonemang kring trafikflöden.  

• Karta som visar strandskyddets utbredning på Frillesås-Rya 4:17 har reviderats. 

• Förtydligande text rörande artskydd och förslagets påverkan på detsamma.  

• Påverkan på kulturmiljö beskrivs utförligare. Motiv till vald högsta nockhöjd tydliggörs.  

• Förtydligande om dagvatten.  

• Genomförandebeskrivningen uppdateras med förtydligande gällande fastighetsrättsliga 
konsekvenser.  

Planbestämmelser/plankarta 

• Nockhöjden sänks till 20 respektive 16 meter inom 200 meter från befintliga bostadshus.  

• Strandskyddets utbredning inom Frillesås-Rya 4:17 och Sintorp 3:6 har justerats enligt 
länsstyrelsens beslut.  

• Bestämmelser som rör luftledning för elkraft formuleras om för att tydligare utgå från 
dagens situation. 

• Krav med anledning av närhet till farligt gods-led införs.  

• Bestämmelse om 10% ej hårdgjord mark införs.  
Planhandlingar 

• Grundkartan är aktualiserad inför granskningsskedet.  
 

 
 
Ida Lennartsson     Johanna Vinterhav  
Verksamhetschef Plan     Planarkitekt 
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Kungsbacka kommun
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Reviderat samrådsyttrande över förslag till detaljplan 
för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 mfl, 
Kungsbacka kommun

Länsstyrelsen reviderar sitt yttrande då vi erhållit yttrande från Statens geotekniska institut 
(SGI). Bedömning avseende ingripandegrunderna kvarstår. Se vidare under Hälsa och säkerhet 
– risker.

Ärendet 
Planområdet ligger öster om tätorten Frilleås och strax väster om E6:an och Frillesåsmotet. 
Marken utgörs idag av jordbruksmark, betesmark och naturmark och omfattar cirka 38 hektar. 
Frillesås-Rya 3:77 och 4:167 ägs av kommunen. Frillesås-Rya 4:17 ägs av Fastigheten Rya 4:17 
AB.

Planens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både stora 
och mindre verksamheter. 

Planförslaget har behandlats på Länsstyrelsens plangrupp den 18 november 2020 med 
länsstyrelsens sektorsföreträdare. 

Länsstyrelsen har ännu inte tagit del av synpunkter från SGI på utförd geoteknisk undersökning. 
Länsstyrelsen ska samordna statliga intressen. Det innebär att om yttrandet från SGI föranleder 
ytterligare synpunkter avser länsstyrelsen att komplettera sitt samrådsyttrande. 

Gällande regleringar
Enligt kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2006, ligger de aktuella 
fastigheterna utanför utvecklingsområdet för Frillesås tätort. Detaljplanen är således inte 
förenlig med den gällande översiktsplanen och därför genomförs detaljplanearbetet med ett så 
kallat utökat standardförfarande (Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 7 §). 

Ett planprogram för Rya verksamhetsområde godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 
295. Planprogrammet omfattar Frillesås-Rya 3:77 och föreslår industriändamål där området 
längst i söder föreslås vara ”ej störande industri”, 

Programområdet omfattade ett mindre område än nu föreliggande detaljplaneförslag.
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Planområdet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Miljöbalken kap 4:2) och 
högexploaterad kust (Miljöbalken kap 4:4). I nära anslutning ligger E6 som är riksintresse för 
väg (riksintresse Trafikverket).

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma 
att prövas. 

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §
Länsstyrelsen befarar att:

 riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,

 det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

 miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,

 strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser,

Länsstyrelsen befarar inte att:

 reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,

Riksintresset Natura 2000-området Vendelsö
Av planbeskrivningen ska det framgå hur Natura 2000-områden påverkas och hur man har 
kommit fram till detta. Görs bedömningen att planerade åtgärder på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område, krävs en tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken.

På sidan 36 i planbeskrivningen anges att en okänslig utbyggnad av planområdet kommer att 
öka föroreningsbelastningen på vattendragen och havet, vilket sannolikt kommer att påverka 
Natura 2000-området Vendelsö. Kommunen måste i planbeskrivningen redogöra för hur de 
tänkta exploateringarna ska kunna genomföras utan att Natura 2000-området påverkas negativt. 
Om en sådan påverkan inte kan uteslutas, ska kommunen redogöra för om en betydande 
påverkan på miljön inom Natura 2000-området Vendelsö uppstår. I så fall är detaljplanen 
tillståndspliktig enligt miljöbalken.
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Hälsa- och säkerhet – Buller
I MKB:n sägs att planområdet är i nuläget nästan helt obebyggt. I öster finns den kommunägda 
fastigheten Frillesås-Rya 4:167 som omfattar ett bostadshus med tillhörande 
ekonomibyggnader. Byggnaderna planeras att rivas och fastigheten att infrias i Frillesås-Rya 
3:77 vid ett genomförande av planen. Inga uppgifter finns gällande befintliga bullernivåer inom 
och i anslutning till planområdet.  Vidare sägs att vid etablering av verksamheter inom 
planområdet får ljudnivåerna från verksamheterna (punktkällor) inte vara störande för 
omgivningen. Därför rekommenderas den bestämmelse som reglerar att ljudnivån vid befintliga 
kringliggande bostäder inte får komma att överstiga ekvivalent ljudnivå 50 dBA dagtid, 45dBA 
kvällstid, helg etc. och 40 dBA nattetid respektive maximal ljudnivå 55 dBA nattetid, införas 
som en planbestämmelse i aktuell detaljplan.

Länsstyrelsen kan inte se att det finns någon planbestämmelse om industribuller vid bostäder i 
närheten och anser att frågan bör utredas ytterligare. I miljökonsekvensbeskrivningen föreslås 
vissa åtgärder avseende buller (kap 13.4). Hur avser kommunen gå vidare med dessa förslag? 

Hälsa- och säkerhet – Risker
Den geotekniska utredningen är utförd för en äldre version av planområdet. Stabilitets-
beräkningar och PM bör revideras med slutsatser utifrån gällande plangräns och de förhållanden 
som planen nu tillåter.

Utifrån geoteknisk säkerhetssynvinkel behöver områdets stabilitet klarläggas i det fortsatta 
planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt 
säkerställas i planen.

Den geotekniska utredningen som idag finns till handlingarna visar att byggnader behöver pålas 
eller lastkompenseras för att undvika sättningar och behöver utredas i detalj vid projektering. 
Länsstyrelsen saknar en planbestämmelse om krav på pålning eller lastkompensation. 

Almedalsvägen är klassad som primär transportväg för transporter av farligt gods (Trafikverket 
2015). I miljökonsekvensbeskrivningen/planbeskrivningen redogörs för hur planområdet kan 
utformas med beaktande av farligt gods. Länsstyrelsen anser att åtgärderna ska inarbetas i 
detaljplanen. 

Hälsa- och säkerhet – Trafiksäkerhet
Kommunen behöver ta fram en trafikutredning för att analysera exploateringens påverkan på 
trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägen, under både hög- och 
lågsäsong. Utredningen måste analysera föreslagna genomförbara åtgärder, som t.ex. vänster-
svängfält, som kan göra planförslaget acceptabelt. Fastigheten strax öster om Rya Industrigatan 
och dess infart behöver beaktas. I kommunens fortsatta planarbete behöver trafikutredningen 
uppdateras med nya ÅDT, särskilt vid anslutningar. Tanken är att få veta om kapacitet i dessa 
korsningar som behöver redovisas.  Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett 
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sätt som försämrar trafiksystemets framkomlighet, särskilt längs väg 900, 905 och vid på-
/avfarter till E6. Se Trafikverkets yttrande. 

MKN vatten och dagvattenhantering mm
Planhandlingarna behöver innehålla en beskrivning av vilka vattenförekomster som berörs 
(både yt- och grundvatten) samt kemisk och ekologisk status för dessa. Handlingarna ska även 
innehålla en beskrivning och bedömning av hur MKN för vatten kan påverkas och hur 
möjligheten att uppnå MKN påverkas.

Löftaån (mynningen - Kullagärdsbäcken) och Vendelsöarkipelagen är de recipienter för 
planområdet som utgör vattenförekomster med miljökvalitetsnormer.

Enligt redovisade beräkningar av föroreningar före och efter exploatering bedöms halterna av 
metaller öka generellt och även halten av totalfosfor beräknas öka. Totalkväve samt suspenderat 
material beräknas minska. Bland metallerna beräknas Göteborgs stads riktvärden överstigas för 
kadmium, koppar och zink. Effektiv fördröjning och rening inom området är väsentligt för att 
inte påverka recipienter negativt. För att uppnå god ekologisk status för vattenförekomsten 
Löftaån behöver halten av totalfosfor minska jämfört med nuläget enligt preliminär status-
klassning för förvaltningscykel 3 (2017-2021) i VISS.  

Planhandlingarna bör kompletteras med en beskrivning av planens sammanlagda påverkan på 
MKN för vatten, vilka skyddsåtgärder som vidtas för att undvika negativ påverkan och hur 
möjligheten att uppnå MKN för berörda vattenförekomster påverkas. Även kumulativa effekter 
bör beskrivas. Kommunen bör även redovisa vilka koncentrationer förorenande ämnen kommer 
få i recipienterna. Beräkningar av samtliga parametrar som krävs för bedömning av påverkan på 
MKN för vatten ska finnas med. Beräkningar av halter av föroreningar efter rening bör också 
genomföras och även här ska de sammanlagda effekterna från samtliga delområden redovisas. 
Även påverkan på recipienternas flöden bör beskrivas och lämpliga åtgärder för att minska 
påverkan föreslås i planhandlingarna. Hur reningen och flödesutjämningen påverkas vid 100-
årsregn och hur recipienten påverkas vid skyfall bör också redovisas. 

Planerade dagvattenanläggningar bör iordningsställas innan markarbeten i området påbörjas för 
att minska risken för negativ påverkan på recipienter under byggtiden. 

Länsstyrelsen förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten och att andelen hårdgjorda ytor 
blir så låg som möjligt och att det om möjligt regleras i planen hur stor andel av tomtyta som 
ska medge infiltration, exploateringsgrad, maximal andel hårdgjord yta i förhållande till den 
totala fastighetsarealen. Exempelvis framgår av kommunens utredning VA- och dagvatten att 
minst 10% av ytan inom kvartersmark måste utgöras av genomsläpplig mark. Länsstyrelsen 
saknar en planbestämmelse om detta. 

Oljeavskiljare och andra skyddsåtgärder för dagvatten bör finnas för att skydda recipienten från 
föroreningar från området. Länsstyrelsen anser vidare att det vore lämpligt att anlägga 
dagvattendammar med ständigt synlig vattenspegel för att förbättra reningseffekten och att 
dammarna förses med dämt utlopp för att uppnå rening av olja, tungmetaller och närsalter. En 
mer detaljerad dagvattenutredning bör tas fram för detaljplanen som inkluderar beräkningar av 
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föroreningsgrad och reningseffekt för hela planområdet. Om möjligt bör dagvattenhanteringen 
utformas för att även skapa miljöer som gynnar växt- och djurlivet.

I plankartan bör det avsättas tillräckligt stora ytor för dagvattenhantering för att fördröja och 
rena dagvattnet så att recipienterna inte påverkas negativt av förhöjda halter av metaller och 
totalfosfor eller påverkas av för stora flödesvariationer. Ytorna för dagvattenhantering bör 
planeras så att de inte påverkar områdets befintliga naturvärden negativt utan istället gynnar den 
biologiska mångfalden i området. 

Kommunen kan även ta stöd av de åtgärder som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen kap 
11.3 och inarbeta dessa på lämpligt sätt. i detaljplanen. Frågorna gäller miljökvalitetsnormer, 
dagvattenhantering, skyfall mm. 

Strandskydd
På sidan 13 i planbeskrivningen visas en karta på det redan upphävda strandskyddet inom zonen 
5 - 30 m på Frillesås-Rya 4:17. Kommunen hänvisar till Länsstyrelsens beslut om upphävande. 
Diarienummer på Länsstyrelsens beslut, 511-3577-20, bör anges i planbeskrivningen.

På kartan på sidan 13 i planbeskrivningen förefaller de närmsta 5 m vara korrekt utritade som 
strandskyddade. Men i plankartan ser det ut som att kommunen ritat ut dessa 5 m (område 
NATUR) räknat från fastighetsgränsen i väster. Att döma av kartan på sidan 13 i plan-
beskrivningen rinner bäcken öster om denna fastighetsgräns. På den nordligaste sträckan (se 
inringat i urklipp nedan) ser det ut som att bäcken rinner ett antal meter innanför fastighets-
gränsen. I plankartans bakgrund kan bäcken anas gå inom område för industri. Kommunen 
måste kontrollera att det område på plankartan som anges som NATUR med bibehållet 
strandskydd på östra sidan av bäcken är korrekt utritat, så att dessa 5 metrar inte bebyggs.
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Länsstyrelsen anser att det är bra att strandskyddet längs större delen av vattendraget bibehålls 
inom en zon på 30 m. Eftersom planen möjliggör stora industribyggnader, behövs en relativt 
bred zon som fri passage för allmänheten samt för att bevara goda livsvillkor för växt- och 
djurliv. Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska en sådan zon lämnas. Kommunen anger att de 
under planprocessen avser utreda om denna zon på 30 meter ska minskas. Här anges behovet av 
område för rekreation samt dagvattenhantering vara dimensionerande. Om kommunen avser 
minska ner strandskyddsområdet ytterligare, måste även bevarandet av goda livsvillkor för växt- 
och djurliv vara en dimensionerande aspekt.

Råd om tillämpningen av PBL och MB
Riksintressen
Det bör framgå av planbeskrivningen om planförslaget berörs av riksintressen och om 
riksintresset tillgodoses. Aktuellt område berörs av riksintressen enligt kap 4 i miljöbalken. Se 
miljökonsekvensbeskrivningen.  Observera att även Natura 2000-områden utgör riksintressen. 

Jordbruksmark
Kommunen har upprättat ett PM Lokaliseringsprövning angående ianspråktagande av 
jordbruksmark 2020-08-25 och där redogjort för alternativa områden för verksamheter. 
Kommunen konstaterar att trycket på Kungsbacka kommun i fråga om nyetableringar eller 
behov av omlokalisering vid expansion och utveckling har varit stort under de senaste åren.

Länsstyrelsen anser att samhällsintresset är redovisat.
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Biotopskydd
På sidan 31 i planbeskrivningen anges att påverkan på bl.a. biotopskyddsobjekt är avhängigt hur 
detaljplaneringen av verksamhetsytorna görs och vilken hänsyn som då kan tas. Länsstyrelsen 
anser att detta bör hanteras i detaljplaneprocessen och vara klart när detaljplanen fastställs och 
inte vänta tills bygglovsskedet. 

För följande biotoper anges det inte tydligt i planbeskrivningen om de omfattas av biotopskydd. 
Några av dessa nämns i löpande text på sidan 10 i planbeskrivningen, några nämns på kartan på 
sidan 11 under "teckenförklaring" och vissa i den numrerade listan under kartan:

 Det nämns en våtmark/damm omgiven av videbuskar i anslutning till bostadshuset i 
söder.

 Det nämns två små våtmarker, belägna i anslutning till diket vid lagerytorna för betong.

 Det anges att i öster finns en äldre gård med anslutande betesmark omgiven av 
stenmurar.

 Vid den äldre gården beskrivs att det löper en mindre väg kantad av en stenmur med en 
rad av äldre ekar.

 Det anges ingen motivering till varför ett dike på kartan på sidan 11 anges som "ej 
biotopskyddat”.

Kommunen bör tydligt ange i planbeskrivningen vilka av ovannämnda objekt som omfattas av 
planområdet. För de skyddade biotoper som omfattas av planområdet behöver kommunen ta 
ställning till om de är biotopskyddade, motivera ställningstagandet samt ange om de påverkas 
av planens genomförande och i så fall hur.

På sidan 10 i planbeskrivningen nämns att lagerytorna för betong gränsar till ett dike i NV-SO 
riktning, men på kartan på sidan11 verkar diket sluta på var sin sida av betongindustrin. Då 
diket anges vara biotopskyddat på kartan på sidan 11, bör kommunen uppdatera kartan samt 
ange om diket omfattas av planområdet. Om diket omfattas, behöver det anges om diket 
påverkas av planens genomförande och i så fall hur.

Enligt 2 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) ska planläggning ske med hänsyn till natur- 
och kulturvärden. Det innebär att förekomst av biotopskyddsområden ska beaktas vid 
framtagande av detaljplaner och utgöra en av planeringsförutsättningarna. Om genomförandet 
av en detaljplan innebär risk för skador på ett biotopskyddsområde behövs därför en dispens 
från bestämmelserna. Särskilda skäl för dispens kan t.ex. vara ett angeläget behov av bostads-
byggande, där det inte finns några lämpliga alternativa lösningar. Vid framtagandet av en 
detaljplan bör det utredas vilka särskilda skäl som kan åberopas i en kommande dispens-
ansökan. Exploateringar bör dock alltid planeras med så stor hänsyn som möjligt till skyddade 
biotoper och miljön i övrigt.

För att avgöra om en dispens kan meddelas eller ej görs en avvägning i det enskilda fallet, 
mellan skadan en åtgärd eller verksamhet innebär på ett biotopskyddsområde och tyngden i de 
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skäl som anges för att vidta densamma. Vid avvägningen ska också hänsyn tas till om det finns 
andra lämpliga alternativ som inte innebär skada på biotopen. Om exploateringen inte kan 
utföras på ett sådant sätt att biotopen bevaras bör det framgå varför. Vidare bör det framgå hur 
biotopskyddets syfte kan tillgodoses även om biotopen tas bort. En föreslagen kompensations-
åtgärd vägs inte in i bedömningen och är inte ett särskilt skäl.

Arkeologi
Planområdet har i flera omgångar underkastats arkeologiska insatser, såväl arkeologiska 
utredningar som förundersökningar. 2016 utfördes en arkeologisk utredning av en ca 266 000 
m² stor yta varvid två fornlämningar, L1996:7574 och L1996:7573 påträffades. Dessa 
fornlämningar underkastades arkeologiska förundersökningar under hösten 2020. Vid den ena 
av denna, L1996:7574, påträffades boplatslämningar och fynd av bl.a. förhistorisk keramik, 
varför Länsstyrelsen bedömer att L1996:7574 skall slutundersökas enlig 2 kap 12-13 §§ 
(1988:950) Kulturmiljölagen (KLM). Ansökan om ingrepp i fornlämning görs hos 
Länsstyrelsen. Fornlämningen L1996:7573 bedömdes efter avslutad förundersökning som tömd 
på arkeologisk information, varför inga ytterligare insatser här är nödvändiga ur arkeologiska 
synvinkel.

Den norra delen av planområdet underkastades en arkeologisk utredning hösten 2020. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att det vid denna utredning inte påträffades några arkeologiska 
lämningar som föranleder ytterligare arkeologiska undersökningar.

I planområdets södra del finns två ytor där ännu ej någon arkeologisk utredning utförts. Dessa 
ytor fanns ej med i den utredning som utfördes 2016. Även dessa områden skall utredas 
arkeologiskt enligt 2 kap 11 § KML. Inom den sydvästra delen av planområdet som tillkommit 
sedan 2016 har delar i planprogrammet, framförallt kring en förhöjning, markerats som 
grönområde. På denna förhöjning finns en möjlig stensättning (grav) registrerad i fornminnes-
registret, L1997:2906. Om inga markingrepp skall göras i det grönmarkerade området så behövs 
dock inga arkeologiska insatser, men om någon form av byggnation inom grönområdet ändå 
kommer utföras i något skede (stigar, lekplatser, utegym etc) så skall detta först samrådas med 
Länsstyrelsen. 

Vattenverksamhet, dikningsföretag och markavvattning
I planbeskrivningen nämns att norra delen av planområdet avvattnas via dikningsföretaget 
Borekulla-Sintorp df 1936 samt Borekulla-Sintorp df 1962. Här anges att för det senare 
dikningsföretaget uppgår dimensionerat flöde till 2,0 l/s, ha. Men motsvarande siffra för det 
förstnämnda nämns inte i planbeskrivningen. Vidare framgår det inte om dikningsföretaget 
kontaktats med anledning av framtagandet av detaljplanen.

Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Åtgärder som innebär t.ex. avvattning av mark 
samt grävning eller uppförande av en anläggning i ett vattenområde utgör vattenverksamheter 
som kan kräva ett tillstånd eller en anmälan.
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Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller andra 
vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -områden kontaktas 
och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på vattenanläggningar utanför 
planområdet. Om en överenskommelse med ägare till vattenanläggningar som påverkas av t.ex. 
ökade flöden inte kan träffas kan frågan behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett 
dikningsföretag berörs krävs i regel omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller 
flödesmängder till företaget.

Kraftledningen
Kommunen har villkorat med planbestämmelsen a2 (Bygglov för byggnader får inte ges inom 
administrativt område så länge kraftledning är placerad ovan mark.). Samtidigt anges i plan-
beskrivningen att det i dagsläget inte finns planer på att markförlägga kraftledningen. 
Länsstyrelsen anser att det vore bättre att utgå från dagens situation vid planeringen av området 
eftersom inget är bestämt om ledningen framöver. Det kan ju lika så bli att ledningen 
markförläggs inom planområdet inom nuvarande ledningsgata och då kanske det inte är 
lämpligt att byggnader placeras ovan på den. 

Skyddade och hotade arter
Inom området har inga skyddade arter noterats men det har inte heller genomförts en 
inventering av skyddade arter. 

Länsstyrelsen anser att i det fall något av de identifierade naturvärdesobjekten inom området 
kommer påverkas av exploateringen så är det lämpligt att genomföra en inventering av arter 
som är skyddade genom artskyddsförordningen samt rödlistade och hotade arter. 

En inventering av groddjur ska enligt kommunen genomföras våren 2021 och resultatet av 
denna bör finnas med i planhandlingarna tillsammans med en beskrivning av planens påverkan 
på groddjuren och deras bevarandestatus. 

Löftaån är utpekat som särskilt värdefullt vatten av fiskeriverket och i vattendraget finns lax och 
öring och även de rödlistade arterna havsnejonöga (EN) och ål (CR). Påverkan på dessa arter 
bör också beskrivas i handlingarna liksom även skyddsåtgärder för att minska påverkan. I 
Lundaån finns bland annat öring och ål (EN) och planhandlingarna bör beskriva påverkan på 
arterna även i detta vattendrag samt möjliga skyddsåtgärder.

I planhandlingarna bör skyddsåtgärder för att undvika eller minska negativ påverkan på 
skyddade, rödlistade och hotade arter beskrivas. 

Det bör klargöras i planhandlingarna om arter som skyddas genom artskyddsförordningen 
kommer att påverkas negativt vid en exploatering enligt plan och om arternas bevarandestatus 
kan komma att påverkas lokalt, regionalt eller nationellt. Även om planen antas så får 
exploatering inte genomföras om den strider mot artskyddsförordningen. Med anledning av 
detta anser länsstyrelsen att frågan om planens förenlighet med artskyddsförordningen bör vara 
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klargjord innan planen antas. Om planen strider mot artskyddsförordningens förbud krävs en 
dispens från förbuden för att kunna genomföra exploatering enligt plan. 

Havsnejonöga

Havsnejonöga är rödlistad som starkt hotad (EN). Det har tidigare funnits lekande individer av 
havsnejonöga i Löftaån och även om den inte noterades vid senaste inventeringen bör man ta 
hänsyn till arten så att lämpliga habitat inte förstörs och den har möjlighet att komma tillbaka 
till området. Havsnejonögon är bland annat känsliga för grumling och föroreningar. Även om 
havsnejonöga inte är skyddad genom artskyddsförordningen så omfattas den svenska 
populationen av art- och habitatdirektivets krav på att uppnå gynnsam bevarandestatus för arten. 

Kulturmiljö och landskapsbild
Söder om planområdet på fastigheten Kulla 1:73 ligger en gård som identifierats som särskilt 
kulturhistoriskt värdefull, klass A, i den halländska bebyggelseinventeringen. Klass A är den 
högsta klassen av kulturhistoriskt värde där de kulturhistoriska värdena bedöms så höga att de 
även har bäring ur ett nationellt perspektiv. Österut på fastigheten Kulla 1:4 ligger ytterligare en 
gård som identifierats som särskilt kulturhistoriskt värdefull, klass B. Det är viktigt att 
uppmärksamma att det endast är knappt 10 procent av länets bebyggelse som överhuvudtaget 
uppmärksammas i inventeringen. De utpekade byggnaderna utgör en samling av de mest 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i länet. Samtliga utpekade byggnader bör ses som en 
tillgång i en hållbar samhällsbyggnad och negativ påverkan på dessa byggnader som en följd av 
exploatering bör undvikas.

Planförslaget innebär en negativ påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på 
grund av den tillkommande bebyggelsens stora skala och främmande karaktär i det omgivande 
landskapet. Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp negativa konsekvenser på den utpekade 
bebyggelsen, men planbeskrivningen saknar en tydlig redogörelse för planförslagets 
konsekvenser på kulturmiljövärden utöver fornlämningar, exempelvis påverkan på närliggande 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Länsstyrelsen anser generellt att kommunen i sitt planarbete borde se över möjligheterna att 
inkludera omkringliggande bebyggelse av särskilt kulturhistoriskt värde i detaljplaner och där 
förse dem med passande bestämmelser för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. 

Vad gäller reglering av den nya bebyggelsens höjd så bedöms påverkan på omgivande landskap 
och dess kulturvärden bli stor trots att byggnadshöjden hålls nere något i planområdets syd-
västra del. I den sydöstra delen där högre byggnadshöjd tillåts riskerar påverkan på landskaps-
bilden att bli dramatisk. Även de stora sammanhängande byggnadsvolymerna kommer påverka 
landskapsbilden negativt. Kommunen bör tydligare redogöra för sitt ställningstagande med 
tanke på planens påverkan på landskapsbilden och miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser 
vad gäller landskapsbild kopplat till kulturmiljövärden. 

Det är för övrigt önskvärt att Kungsbacka kommun tar fram en landskapsutredning för att 
identifiera betydelsefulla landskapsrum, stråk, siktlinjer och utblickar inom kommunen inför 
framtida planering och byggande. 
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Övrigt
Länsstyrelsen anser att den grusade vägen i öster mot kullen bör finnas kvar så att allmänheten 
kan nå kullen. Planområdet bör således ej omfatta den grusade vägen. 

Länsstyrelsen anser att planområdet norr om Almedalsvägen bör utgå. Dels finns denna del inte 
med i gällande översiktsplan dels ser det ut som om i arbete med ny översiktsplan att 
verksamhetsområdet inte kan utvecklas. Almedalsvägen kan vara en naturlig gräns för 
verksamhetsområdet i nuläget. 

Yttrande från lantmäteriet som bör beaktas

Synpunkter från lantmäteriet bör beaktas. Frågorna avser 

- Osäker gräns för kvartersmark

- Grundkarta

- Ersättning för upphävande av GA

- Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas

Övriga synpunkter från Trafikverket som bör beaktas 

Övriga synpunkter från Trafikverket bör beaktas i det fortsatta planarbetet. Frågorna gäller 
exempelvis 

- Hållbarhetsfrågor

- Gång- och cykelvägnät och kollektivtrafik

- Finansieringsfrågor

- mm. 

Försvarsmakten

Länsstyrelsen har tillställt Försvarsmakten planförslaget. Försvarsmakten har ingen erinran. 

Civil luftfart

Samråd ska ske med berörda flygplatser inom 90 km radie från det objekt som är 20 meter över 
mark eller vattenytan som ska uppföras. Observera att det är varje flygplats för sig som är 
sakägare för sina flyghinderytor och in- och utflygningsvägar. 

Byggherren ska efterhöra om flyghinderanalys är nödvändigt för de fastigheter som är högre än 
20 meter över omgivande mark hos Luftfartsverket (LFV). Om flyghinderanalysen innehåller 
anmärkningar ska dessa åtgärdas innan bygglov beviljas. Är anmärkningarna av en sådan natur 
att de inte kan åtgärdas får bygglov inte beviljas. 
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsarkitekt Cecilia Engström med planarkitekt Anna Nilsson som 
föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia (utan bilaga) till:
SGI, sgi@swedgeo.se

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se

Lantmäteriet, lantmateriet@lm.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:sgi@swedgeo.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:lantmateriet@lm.se
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 
Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 8 juli 2021 § 204 att genomföra granskning av detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning i Stadshuset i Kungsbacka under tiden 20 juli till 
27 augusti 2021. 
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare 
för yttrande.  
Tidigare i planprocessen har detaljplanen skickats ut för samråd. Detta skedde under perioden 3 
november till 1 december 2021. Ett digitalt samrådsmöte ordnades 11 november 2020. I samrådsmötet 
deltog sex personer, förutom kommunens tjänstepersoner.   
Planförslaget syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både stora och 
små verksamheter.  

Sammanfattning 
Under granskningstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak dagvatten, 
påverkan på trafiknätet, påverkan på landskapsbilden och kulturmiljö, påverkan på natur, påverkan på 
angränsande hästverksamhet. Övriga synpunkter finns på Samhällsbyggnadskontoret. 
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär justeringar i plankarta och 
planbeskrivning, se specifikation på sista sidan i detta granskningsutlåtande. Framförda synpunkter har 
i övrigt kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingen. Eftersom revideringen inte innebär 
någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning.  
Fastighetsägarna till Almedal 1:23, Frillesås-Rya 4:17, Kulla 1:73 samt Frillesås-Rya 3:124 har lämnat 
synpunkter som inte tillgodosetts.  

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns 
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas. 
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Statliga och regionala myndigheter 
 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma att prövas.  
Länsstyrelsen befarar att: 

• riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 

• det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.  

• miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

• reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt. 

 
Riksintresse E6 
Trafikutredningen behöver kompletteras med åtgärder längs väg E6. Ett avtal med alla kommande 
vägåtgärder behöver vara klart innan planen antas. Se vidare yttrande från Trafikverket. 
Riksintresset Natura 2000-området Vendelsö, MKN vatten och dagvattenhantering  
Länsstyrelsen anser att utbyggnaden av dagvattenanläggningen som den beskrivs i 
dagvattenutrednigen inte är säkerställd i detaljplanen och det är därmed inte heller säkerställt att 
påverkan på Natura 2000-området undviks och att MKN inte påverkas negativt. 
Hälsa- och säkerhet – Buller 
Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare bör ange att det är ljudnivåerna i zon A på sid 33 i 
planbeskrivningen som gäller för det industribuller från detaljplaneområdet som når bostäder.  
Hälsa- och säkerhet – Risker 
Planhandlingen behöver säkerställa att skyddsåtgärder med anledning av närheten till rekommenderad 
led för farligt gods utförs.  
Råd om tillämpningen av PBL och MB 
Dagvattenanläggningar på kvartersmark 
Det saknas tillräckligt utrymme för de dagvattenanläggningar som rekommenderas i 
dagvattenutredningen.  
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Dagvattenanläggningar på allmän platsmark 
Länsstyrelsen ifrågasätter att ytor för dagvattenanläggningar kan kombineras med funktionen 
rekreationsområde. 
Eventuella dispenser från strandskyddet behöver vara avklarade innan detaljplanen antas. 
Kulturmiljö och landskapsbild 
Det är otydligt i planbeskrivningen vad bedömningen att konflikten med närliggande kulturvärden är 
liten baseras på. 
Eftersom den nya bebyggelsen inom planområdets södra del enligt planbeskrivningen bör utformas 
och gestaltas så att den anknyter till befintlig bebyggelse, bör detta regleras i detaljplanen genom 
lämpliga bestämmelser. Kommunen bör se över hur anpassningskravet i 2 kap 6 § PBL ska tillgodoses 
vad gäller anpassning till landskapsbild och till kulturvärden på platsen.  
Där miljökonsekvenserna beskrivs saknas koppling till de delar av miljömålet God bebyggd miljö som 
berör kulturmiljö. 
Tidigare synpunkter avseende konsekvenser för kulturmiljön och den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i närområdet, exempelvis Kulla 1:73 och Kulla 1:4, kvarstår från samrådsyttrandet. 
Arkeologi 
Ur arkeologiskt hänseende vill Länsstyrelsen påminna om att de arkeologiska utredningar som utfördes 
2016 ej innefattade hela den yta som nu finns med i planbeskrivningen (se bifogad karta). Mot 
bakgrund av tidigare påträffade ytor med fornlämningar inom planområdet skall de två ytorna i södra 
delen av planområdet underkastas arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen. Ansökan 
om arkeologisk utredning söks hos Länsstyrelsen. 
Biotopskydd 
Kommunen bör säkerställa att biotopskyddsdispenser beviljas innan planen färdigställs och antas om 
planens genomförande är avhängigt att dispenserna beviljas. 
Naturvärden  
Mot bakgrund av naturvärdesinventeringen slutsatser är det rimligt att samtliga områden som är 
utpekade i inventeringen undantas från exploatering. Detta utöver de undantag som redan gjorts för att 
skydda naturvärden i detaljplanen. 
De hänsyn som behöver tas för en hållbar planering behöver tas i beslutet om detaljplan, inte skjutas på 
framtiden. 
Skyddade och hotade arter 
Länsstyrelsen har i samrådet yttrat att åtminstone de identifierade naturvärdesområdena i 
naturvärdesinventeringen som kommer att påverkas av exploateringen ska inventeras med avseende på 
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arter som är skyddade genom artskyddsförordningen samt rödlistade och hotade arter. Att någon sådan 
inventering utförts framgår inte av handlingarna. 
I planbeskrivningen på sidan 39 görs bedömningen att planen inte har ”någon större negativ påverkan 
på skyddade arter”. Eftersom kommunen även skriver att de gör bedömningen att ingen 
artskyddsdispens krävs säger de mellan raderna att ingen påverkan sker. Detta är dock aldrig uttryckt 
eller motiverat. Länsstyrelsen påminner att frånvaron av artobservationer i t ex artportalen inte betyder 
att det inte finns skyddsvärda arter i ett område, det kan lika gärna vara (eller kanske till och med 
troligare) att området inte är undersökt. Om fridlysta arter påverkas krävs en artskyddsdispens. 
Groddjursinventering 
Två våtmarker har inventerats med avseende på groddjur. I den ena av dammarna påträffades mindre 
vattensalamander och vanlig groda. Denna damm är undantagen exploatering då den ligger i allmän 
plats Natur. I den andra dammen, som också ingår i område 5 i naturvärdesinventeringen, påträffades 
inga groddjur. Då inga groddjur påträffats i dammen finns inga skäl för att den ska skyddas i 
detaljplanen utifrån den aspekten. Dammen och dess omgivning är dock utpekad i 
naturvärdesinventeringen utifrån dess värden i stort. 
Särskilt utpekade arter 
Arterna havsnejonöga, ål, lax och öring förväntas inte påverkas negativt om detaljplanen genomförs, 
under förutsättning att dagvattensystemet byggs ut som det beskrivs i dagvattenutredningen och att 
dagvattenanläggningarna utförs innan övrig exploatering inleds. Länsstyrelsen är dock tveksam om 
detaljplanen faktiskt säkerställer genomförandet av åtgärderna i dagvattenutredningen. 
Planbestämmelser 
Den planbestämmelse som införts om att 10 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig är en god 
ambition. Men bestämmelsen kan vara svår att följa upp. Bestämmelsen bör dock justeras som ett krav 
på varje fastighetsägare att inte hårdgöra 10 % av marken på fastigheten. 
Övrigt 
Synpunkt från lantmäteriet vilken avser ersättning för upphävande av GA bör beaktas.  

Kommentar: Angående riksintresse E6, se kommunens svar under punkt 3 Trafikverket.  
Genomförandet av åtgärder för dagvatten säkerställs genom att kommunen är huvudman för 
dagvatten. Ytorna avsedda för dagvattenhantering (Allmän plats natur) erbjuder tillräckligt 
utrymme för dagvattenanläggningar. Inför antagandet av detaljplanen har ytorna säkerställts 
med hjälp av en kompletterande dagvattenutredning där dagvattenflöden och ytor i plankartan 
har kontrollerats.  Planerade åtgärder följs även upp i samband med anmälan för 
dagvattenanläggning.  
Planbeskrivningen förtydligas enligt synpunkten om industribuller, så att det är tydligt att det är 
riktlinjerna för zon A som är aktuella i planområdet.  
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Plankartan kompletteras med krav på skyddsåtgärder avseende transportled för farligt gods 
enligt synpunkten. Bestämmelsen p har ändrats från att omfatta byggnad till att omfatta 
byggnadsverk. 
Dagvattenanläggningarna kommer att utformas som svackdiken så att de under stora delar av 
året är framkomliga för djur och människor. Dock är syftet med ytorna, som har användningen 
Allmän plats natur, primärt att möjliggöra för dagvattenanläggningar.  
Konsekvensbeskrivningen kompletteras med koppling till påverkan på kulturmiljö under 
rubriken God bebyggd miljö. Kommunen står fast vid sin avvägning att näringslivets intressen i 
detta området ska väga tyngre än intresset för kulturmiljö, och är medveten om att påverkan på 
kulturmiljön är negativ. 
Arkeologisk undersökning av de ytor som ännu ej inventerats kommer att utföras innan marken 
säljs.  
Planbeskrivningen har kompletterats med resultatet från naturvärdesinventeringen som utfördes 
våren 2021, samt information om hur utpekade förekomster påverkar detaljplanens utformning. 
Planområdet har besökts av biologer vid ett flertal tillfällen under planprojektet (2009, 2015, 
2020 och 2021) för att studera bl.a. naturmiljön. Under dessa fältbesök i området gjordes inga 
fynd av skyddade eller skyddsvärda arter. En del av anledningen till detta är att större delen av 
området utgörs av åker- och betesmark, samt igenväxande odlingsmark utan några högre 
naturvärden. Således bedöms förutsättningarna för skyddade eller skyddsvärda arter inte vara 
sådan att fördjupade artinventeringar bedömts behövas förutom för groddjur. Planområdet 
inventerades vid tre tillfällen under 2021 med avseende på groddjur. Slutsatsen från 
groddjursinventeringen var att med rätt utformning av dagvattendammar och grönytor inom 
planområdet, bedöms lämpliga livsmiljöer för groddjur kunna skapas vilket kan öka områdets 
värde för groddjur. 
Kommunen, som fastighetsägare, bygger ut dagvattenanläggningarna med utgångspunkt i 
framtagen dagvattenutredning och enligt gällande riktlinjer. Därigenom bedömer kommunen 
att genomförandet av åtgärderna säkerställs.  
Planbestämmelsen om genomsläpplighet har tagits bort av skälet att det är ett orimligt krav för 
den enskilde fastighetsägaren. Dagvattenutredningen har därför uppdaterats med nya siffror 
som utgår från ett scenario med 100% hårdgjord yta. Det är därmed upp till varje 
fastighetsägare att inför etablering lösa dagvattenhanteringen för den egna fastigheten, utifrån 
riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy.  

 
2. Lantmäteriet 
Merparten av Lantmäteriets synpunkter i samrådsskedet har tillgodosetts. Lantmäteriet anser 
fortfarande att följande uppgifter bör kompletteras: 
Ersättning för upphävande av gemensamhetsanläggning 
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Om gemensamhetsanläggningarna Kulla ga:2 och ga:3 som en följd av planen behöver 
upphävas/minskas, beroende på hur framtida bebyggelse förläggs, ska enligt 40 a § anläggningslagen 
ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga betala ersättning till de fastigheter som 
deltagit i ga:n om det uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa 
ersättningsregler som inte är dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning 
upphävs/minskas i sin omfattning. 

Kommentar: Synpunkten noteras.  
 

3. Trafikverket 
Hållbar planering  
Transportsnålhet och energieffektivitet bör prägla all samhällsplanering.  
Trafikflöde  
Trafikverket noterar att programförslaget förväntas alstra över 15 000 fordonsrörelser/dygn enligt 
Trafikverkets trafikalstringstal. För att sätta denna trafikalstring i perspektiv är det lite fler fordon än 
vad som kör norrut på E6 idag.  
Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett sätt som försämrar trafiksystemets 
framkomlighet, särskilt längs väg 900, 905 och vid på-/avfarter till E6.  
Trafikutredning  
Det är anmärkningsvärt hur hög trafikalstringen är i utredningen. Planområdet är stort med 50 % 
detaljplanelagt som detaljhandel, vilket medför att planens syfte verkar vara mer som ett 
handelsområde än ett verksamhetsområde.  
Trafikverket välkomnar kommunens uppdaterade trafikutredning (daterad 2021-03-02) och noterar att 
planförslaget kommer att ha en omfattande påverkan på väg E6, utpekat riksintresse.  
Trafikverket undrar om det finns ett skrivfel i formuleringen i kapitel 2.1 nulägets resealternativ, den 
norra vägen har högre hastighet medan den södra är längre men det står att båda ger ungefär samma 
restid.  
Det finns grova antaganden i samband med nybyggd väg. Trafikomfördelningar och ruttval känns 
osäkra. Trafikverket befarar att det gör det svårt att bedöma belastningen i korsningarna.  
Trafikverket vill uppmärksamma att den gällande basprogons är 2020-06-15 och bör används vid 
uppdateringarna av trafikutredningen.  
En utförlig trafikfördelningsanalys saknas i trafikutredningen. Det är oklart vad som händer om de 
flesta fordonen använder den nya anslutningen till Almedalsvägen. Även kapaciteten i korsningarna 
där tänkta alternativa vägar från och till planområdet ansluter till allmän väg behöver redovisas.  
Trafikverket anser att det är svårt att ge klartecken för att bygga utifrån den analys som gjorts. 
Utredningen anses inte tillräcklig för att kunna utgöra underlag till den omfattande exploatering som 



KUNGSBACKA KOMMUN 
7 (23)  

 
 

föreslås. Men med mer noggranna bestämmelser om verksamhetstyper och mer exakta antaganden om 
ny väg så kanske går det att nå en lösning där vägnätet håller för belastningen.  
Föreslagna vägåtgärder  
För att det ska finnas alternativa vägar från planområdet är det viktigt att se vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att möjliggöra den lösning som presenterades i trafikutredningen. Åtgärderna måste vara 
med i planförslaget samt eventuella konsekvenser för omgivning (befintlig vägmiljö och boende) 
beroende på antagande av trafikfördelning som beräknas belasta anslutningen.  
Kommunen behöver förtydliggöra hur långt avfarten vid E6 från Göteborg ska delas i två körfält för att 
klara redovisade belastningsgrader utan sommartrafik.  
Avtal om föreslagna vägåtgärder  
Ett avtal av alla kommande vägåtgärder längs väg 905 och vid E6:s på- och avfarter måste vara 
påskrivet innan planförslaget kan antas.  
Sammanfattning  
Trafikverket anser att det är svårt att ge klartecken för att bygga utifrån den analys som gjorts. En 
utförlig trafikfördelningsanalys fattas i trafikutredningen.  
Kommunen måste förtyddliggöra vilka vägåtgärder som krävs för att säkerställa trafiksäkerheten och 
framkomligheten längs väg E6, som är ett utpekat riksintresse för kommunikationer. Ett avtal av alla 
kommande vägåtgärder måste vara påskrivet innan planförslaget kan antas.  
Övrigt  
Trafikverket noterar att planförslaget inte i överensstämmer med gällande översiktsplan eftersom 
området ligger utanför utpekat utvecklingsområde för Frillesås. 

Kommentar: Trafikutredningen har reviderats utifrån synpunkterna. Det har gjorts en analys 
av mätdata samt känslighetsanalys i alstringsverktyget. Utredningen har kompletterats med 
slutsatser avseende kapacitet enligt tidigare utredning. Trafikmätning av två jämförbara 
verksamhetsområden, samt det befintliga verksamhetsområdet i södra delen av det planerade 
området inom föreslagen detaljplan, har utförts för att kunna se rimligheten i de höga siffror 
som alstringverktyget ger. Trafikmätningarna omräknat till detaljplanens område ger en 
betydligt lägre trafikalstring. Utifrån resonemanget ger trafikutredningen att det krävs en 
cirkulationsplats i korsningen Almedalsvägen och anslutningen med verksamhetsområdet, i 
övrigt krävs inga åtgärder på den statliga infrastrukturen. 

 
4. Räddningstjänsten 
 
 Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra planen. 
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5. Sveriges geotekniska institut 
 
SGI finner att våra rekommendationer har beaktats och vi har, från geoteknisk synpunkt, inga invändningar 
mot planförslaget. 

 

6. Varbergs kommun 
Varbergs kommun ser positivt på möjligheten av tillkomst till nya arbetstillfällen.  

Varbergs kommun ser ett värde i att den trafikutredning som görs för verksamhetsområdet omfattar ett 
större geografiskt område än den nuvarande genom även inbegripa Stråvalla och Löftaskog för att ge en 
bild av framtida trafikvolymer i dessa orter. Varbergs kommun är mån om att kunna erbjuda en trygg och 
säker trafik-och livsmiljö för kommuninvånarna och att det är viktigt att detta perspektiv fortsatt beaktas i 
den kommande processen kring det föreslagna verksamhetsområdet. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. Göteborgsvägen, som sträcker sig genom Stråvalla och 
Löftaskog i Varbergs kommun, förväntas inte få större trafikmängder som en följd av denna 
detaljplan. Den tillkommande trafiken berör primärt området mellan planområdet och E6. 
 

Sakägare 
 
7. Fastighetsägare till Almedal 1:23 
Fastighetsägaren anser föreslagen nockhöjd om 30 meter på fastigheten Frillesås-Rya 4:17 är olämplig. 
Ända insynen till fastigheten Almedal 1:23 är från Väg 905. Med föreslagen nockhöjd kommer den 
insynen och skyltläget försvinna. 
Byggnader på fastigheten Almedal 1:23 är ca 9 meter höga och av ovanstående skäl anser 
fastighetsägaren att en mer lämplig nockhöjd på fastigheten Frillesås-Rya 4:17 är 12 meter, eller 
maximalt 15 meter. 
Obebyggd yta på Frillesås-Rya 4:17 bör göras så bred som möjligt mot fastigheten Almedal 1:23 för 
att förbättra skyltläget och insynen. 

Kommentar: Kommunen bedömer att insynen mellan väg 905 och fastigheten Almedal 1:23 
påverkas oavsett höjden på den föreslagna bebyggelsen. Placeringen av den planerade 
byggrätten begränsas av skyddsavstånd till väg 905, strandskyddsområde och ytor för 
dagvattenhantering längs diket väster om Frillesås-Rya 4:17. Kommunen kommer därför inte 
att begränsa byggrätten ytterligare inom fastigheten.  
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8. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 4:17 
Synpunkter på plankarta och bestämmelser; 
Beteckning m4 begränsar möjligheten att utnyttja byggrätt effektivt. Yrkar att bestämmelsen utgår. 
Plangränsen i förslaget innebär att en remsa av Frillesås-Rya 4:17 hamnar utanför planområdet och 
således inte löses in som naturmark. Då vi saknar åtkomst till den remsa som blir kvar yrkar vi på att 
kommunen löser in även denna remsa (markerad med rosa). 

 
Beteckning P – begränsar flexibilitet och det till problem vid bildande av nya fastigheter. Ibland vill 
man placera byggnader vägg i vägg på var sin sida fastighetsgränsen och det är tekniskt möjligt om 
man arbetar med brandskyddet. Denna skrivning gör det dock planstridigt och i princip omöjligt. Är 
det nödvändigt eller kan man hänvisa till en viss brandklassning istället kanske? 
Beteckning m1 och m2 – Något motsägelsefullt? Vad gäller (obrännbart eller EI30)? I övrigt hade man 
väl kunnat hänvisa till brandklass EI30 om byggnad placeras närmare än 4m från gräns, se kommentar 
ovan? 
Beteckning u – är inte detta en privat ledning? 
Övriga synpunkter; 
Är det en kapacitetsutredning eller trafikutredning som kommunen tagit fram? Vi kan inte se hur vår 
fastighet kommer att påverkas av hela vägens utbredning då trafikförslag brukar redovisa hela vägens 
utbredning/påverkan (diken, stödremsor, belysning t.ex. är brukligt att ingå då de tar plats i och runt 
vägen samt påverkar ”vår yta”). 
Vi efterfrågar också det exploateringsavtal som skall tecknas. 

Kommentar: Bestämmelsen att entréer och lastintag inte ska vetta mot trafikled för farligt 
gods, utgår från detaljplanen med hänvisning till att kravet endast berör kategori Väg-Hög, och 
inte, som gäller för Almedalsvägen, Väg-Låg.  
Marken väster om planområdesgränsen på Frillesås-Rya 4:17 tjänar inget syfte för detaljplanen 
vilket bidrar till att den har exkluderats från planområdet. Kommunen har ingen skyldighet att 
lösa in mark som inte är lämplig för planläggning. I övrigt har denna fråga bäring på 
genomförandefrågor snarare än detaljplanens utformning.  
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Angående synpunkten om den generella bestämmelsen att byggnader ska placeras med 4 
meters avstånd till fastighetsgräns. Bestämmelsen skrivs om för att vara mer ändamålsenlig. I 
den nya formuleringen får byggnad sammanbyggas i fastighetsgräns eller, om den är 
friliggande hålla ett avstånd om 4 meter till fastighetsgräns.    
Bestämmelserna har reviderats för att inte stå i konflikt med varandra. Brandklass EI30 gäller 
mellan 15 och 30 meter från leden, och obrännbart material gäller mellan 30 och 50 meter från 
leden.  
Bestämmelsen u tas bort ur plankartan. De ledningar som var den ursprungliga anledningen till 
u-området är inte längre i bruk, enligt Skanova. 
Utredningen kring trafik är en kapacitetsutredning för olika korsningspunkter. Vägområdet i 
detaljplanen omfattar det område som krävs för cirkulationen och vägen.  
 

9. Fastighetsägare till Kulla 1:73 
Fastighetsägarna anser att kommunen inte tagit hänsyn till synpunkter lämnade under samrådet. 
Planförslaget kommer få negativa effekter inte bara på deras fastighet utan även för Frillesås, 
Kungsbacka kommun och region Halland. Kommunen har möjlighet att skapa ett industriområde som 
kan ge mindre påverkan och samtidigt vara en tillgång. Fastighetsägaren anser därför att planen 
behöver ändras. Bilagt till yttrandet finns en kulturmiljöutredning för fastigheten Kulla 1:73 för att ge 
en bild av vilka värden som kan gå förlorade. 
 
Området har redan ett värde för människor 
Samhällsbyggnadskontoret hävdar att marken nyttjas restriktivt. Detta stämmer inte utan området har 
stort värde då det nyttjas för hästridning, jakt, bete, vallodling samt av boenden. Alla önskar att kunna 
fortsätta med dessa aktiviteter och även behålla sina verksamheter vilket inte kommer vara möjligt 
enligt planförslaget. Fastighetsägaren menar att detta inte är skäl att planförslaget ska avvisas, men om 
planförslaget revideras kan visa av dessa aktiviteter och verksamheter fortsätta vilket vore rimligt. 
 
En bit av Hallands historia är hotad 
Fastighetsägaren hänvisar till länsstyrelsens samrådsyttrande gällande Kulla 1:73 kulturhistoriska 
betydelse. En antikvarie har redogjort att en av byggnaderna inom fastigheten utförts enligt 
mesulakonstruktion. Denna konstruktion är ovanlig och har inte använts sedan mitten på 1800-talet 
och troligtvis endast fyra byggnader i Halland som uppförts enligt konstruktionen. Fastighetsägaren 
vill restaurera byggnaden och möjliggöra för kaféverksamhet vilket nu påverkas negativt av 
planförslaget. 
 
Otydlig agenda 
Länsstyrelsen har efterlyst att en modellering görs av planerad bebyggelse för att tydliggöra påverkan 
på omgivningen. Här har kommunen svarat att näringslivets intressen ska ges företräde då området 
anses vara strategiskt viktigt och att det därför inte går att undvika en negativ påverkan på bland annat 
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kulturmiljön. Ansvariga för planförslaget behöver tydliggöra vad planförslagets mål är. 12 meter höga 
byggnader i närheten av kulturmiljön har tydliga negativa effekter, vilket Kungsbacka kommun själva 
håller med om. Därför behöver inblandade skapa sig en tydlig bild av den faktiska påverkan av 
planförslaget för att kunna fatta rätt beslut. Utan en modell av planerad bebyggelse kan inte politiker 
som ska besluta om planförslaget bilda sig en uppfattning av planförslagets påverkan. Att neka denna 
möjlighet är ett allvarligt misstag och bör därför åtgärdas. 
 
Flera alternativ 
Fastighetsägaren förkastar nollalternativet och menar att det finns flera olika möjligheter om 
planförslaget inte skulle bli av. Exempelvis skulle planförslaget kunna minskas ned och samtidigt 
utveckla andra platser i kommunen. Det är effektivare att placeras all verksamhet på en plats men 
området men människor bor och verkar här idag. Det är möjligt att minska påverkan och skapa ett mer 
rättvist förslag. 
 
En positiv utveckling är redan på gång 
Samhällsbyggnadskontoret påstår att området är övervuxet och oönskat. Anledningen till att så är fallet 
beror på att kommunen inte omhändertagit området. Området har utvecklats de senaste åren med hjälp 
av boende I området. Fastighetsägarens planer på att utveckla gården riskeras nu av planförslaget. 
Därför vill fastighetsägaren att planområdet minskas ned och därmed möjliggör för boende I området 
att fortsätta den positiva utvecklingen av området. 
 
Fastighetsägaren lämnar följande förslag på ändringar:  
 

1. Behåll möjligheten att använda området för jakt, ridning och höodling. Detta skulle vara 
fortsatt värdefullt för lokalsamhället. Det skulle också bidra till att kraftigt minska de negativa 
visuella effekterna på omgivningen och behålla öppna vyer över den skogbevuxna kullen som 
annars skulle vara helt dold av så stora byggnader. Behåll tillgången till grusvägen så att 
lokalbefolkningen fortsatt kan nå skogen norr om planområdet. Detta område är också ett av 
mycket få stora platta områden där man kan galoppera till häst och används regelbundet för 
detta. 

2. Mot bakgrund av det kulturhistoriska värdet i Kulla 1:73 föreslår vi att avståndet mellan dessa 
byggnader och det föreslagna Z-området ökas med ytterligare 15-20 meter. Tolv meters höjd är 
också överdriven när man placerar industribyggnader direkt intill befintliga bostäder, särskilt 
två kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tolv meter motsvarar en byggnad med tre våningar, 
vi föreslår tvåvåningshus eller cirka åtta meter i höjd för Z-området. 

3. Man bör fortsatt kunna röra sig genom området till häst för att ta sig vidare mot andra 
ridområden. Genom att skapa en säker passage över den nya huvudgatan kan detta göras 
fortsatt möjligt.  
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Till ovanstående yttrande har bilagts en kulturhistorisk utredning för fastigheten Kulla 1:73 med 
omgivningar. Utredningen innehåller en beskrivning av byggnaderna och miljöerna, samt en 
kulturhistorisk värdering med förslag på områden att fördjupa kunskapen om.  

 
Kommentar: Kommunen står fast vid sin ståndpunkt att området är en högintressant plats för 
etablering av verksamheter. Det råder brist på mark för näringslivet inom kommunen. Området 
är en relativt öppen yta och vad som än byggs kommer att göra intrång på landskapsbilden i 
den agrara miljön. Kommunen har i sin avvägning därför landat i att näringslivets intressen ska 
prioriteras i området, och att den negativa påverkan som föreslagen bebyggelse har på 
landskapsbilden och dagens möjligheter till ridning i området, i detta sammanhang är sekundär.  
12 meters nockhöjd inom ”Z-området” är en ändamålsenlig bestämmelse, som möjliggör för 
den typ av verksamheter som kommunen vill göra det möjligt för att etablera sig på platsen. 
Planhandlingarna förtydligas med detta syfte, som gäller vid sidan av syftet att anpassa till 
omgivande bebyggelsestruktur.  
Kommunen anser att det fortsatt går att ta sig genom planområdet på häst. NATUR-marken 
längs diket i nordväst är tilltagen för att möjliggöra passage. I övrigt ska man fortsatt kunna 
rida längs Rya industriväg, vars trafikflöde förväntas minska på grund av att delar av trafiken 
framledes kommer att styras mot Almedalsvägen via den nya huvudgatan genom området. 
Detaljplanen reglerar inte möjligheten att uppföra trafiksäker passage över den nya gatan.  
 

10. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 3:124 
Samrådsredogörelse 
I huvudsak kvarstår våra synpunkter. Vi utvecklar i övrigt punkt för punkt kommunens 
bemötande. 
 
Skrämmande okunskap 
Fastighetsägaren anser att Kungsbacka kommun saknar kunskap om äng och åker. Ängar kan vara av 
olika slag men genomgående har de hög biologisk mångfald och är hotade. Det som finns på platsen är 
åker vilken används för foder, hö och ensilage samt bete, vilket är betydelsefullt för verksamheten.  
 
Ridvägar 
Konflikterna med bilister och andra trafikanter ökar. Därför är det olämpligt att hänvisa till 
allmänna vägar. Att trafiken förväntas minska är inget bra argument. Verkligheten ser ofta 
annorlunda ut än den som planeras. Det är inte planerat någon gång/cykelväg utmed Frillesåsvägen så 
där är inte någon säker väg att rida på, särskilt inte när trafiken troligtvis kommer att öka på den vägen. 
På norra sidan av området så finns Almedalsvägen och den är heller inte säker att rida på. 
 
Konflikter mellan bilister och andra trafikanter ökar och det är därför fel att hänvisa ryttare till 
allmänna vägar, speciellt med tanke på troliga trafikökningar. Hästar och ryttare behöver omväxling 
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och orutinerade ekipage behöver också kunna få detta. Hästar är flyktdjur varför man försöker hålla sig 
borta från större vägar. 
 
Buller 
Buller påverkar möjligheten till undervisning av ekipage då kommunikation är en betydande del 
mellan ryttare och instruktör. Det är viktigt att inte bara hänvisa till genomsnittsvärden utan även 
monomenta värden. Att kommunen hänvisar att man får klaga vid störande ljud är inte hållbart. Det 
vore bättre att istället förebygga. Det finns inte dokumenterat vad som dämpar buller bäst och att inte 
hänvisa till vetenskapliga källor skapar ingen trovärdighet. Det framgår heller inte hur eventuella gröna 
tak och väggar ska fungera vintertid.  
 
Företagsskada 
Planförslaget påverkar fastighetsägarens näringsverksamhet negativt och även eventuell expansion 
vilket kan skapa ekonomiska problem. Det framgår inte hur kommunen tänkt kompensera 
fastighetsägaren. Tydligen ingår inte fastighetsägarens verksamhet i kommunens mål om att uppnå 
Västsveriges bästa företagsklimat. 
 
Jordbruksmark 
Det är tydligt att kommunen anser att Livsmedelsstrategin är till intet förpliktande. Följande skrivning 
finns i Miljöbalken: Att ta jordbruksmark ur produktion räknas som en väsentlig ändring av 
naturmiljön. En sådan åtgärd ska därför alltid prövas enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
 
Betydande miljöpåverkan 
Kungsbacka kommun medger att planförslaget kommer få en negativ påverkan på landskapsbilden. 
Det är inte acceptabelt att kommunen fortsätter denna utveckling med att konvertera odlingslandskap 
till industri. En god miljö är av stor vikt för alla. 
 
Dagvattenhantering 
Fastighetsägaren saknar svar på hur dagvatten kommer påverka deras fastighet. Med 
klimatförändringar kommer regnen att öka vilket fastighetsägarens dränering ska ta hand om. Vidare 
frågar sig fastighetsägaren varför de inte blivit kontaktade gällande dagvattenhantering. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Fastighetsägaren instämmer i länsstyrelsen Hallands yttrande om buller, miljökvalitetsnormer, 
dagvattenhantering samt byggnadshöjder och placering avseende landskapsbild. 
 
Trafikverkets bedömning 
Det är diametralt skilda åsikter om trafiklösningarna. Vi litar mer på expertmyndigheten än 
Kungsbacka kommun.  
 
Slutsats 
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Detaljplaneförslaget innebär stor skada för oss: 
• Hur kommer buller att påverka oss? I dagsläget påverkar befintlig industrifastighet oss 
negativt. 
• Förlust av förhållandevis säkra ridvägar. 
• Helt förändrat landskap med höga byggnader. 20 meters nockhöjd är betydande i ett 
öppet landskap. 
• Vi har inte blivit kontaktade angående dagvattenhanteringen. 
• Vår verksamhet skadas ekonomiskt. 
Vi kan inte ställa oss bakom förslaget i dess nuvarande omfattning. 

Kommentar:  Kommunen har inte skyldigheten att ordna ridvägar. Det kommer att vara 
möjligt att rida inom områden utpekade som allmän plats NATUR.  
 Det finns inga bullerkrav för ridverksamhet utomhus. När kommunen tar fram en detaljplan 
förhåller kommunen sig till gällande regler och värden. 
Gällande det relativt nyligen uppförda ridhuset vill kommunen påminna om att planområdet, 
varit utpekat som intressant för verksamheter sedan 2009, i dokumentet Ny mark för 
näringslivet. Därefter har planprogram tagits fram, 2016. 
Det är kommunens skyldighet att omhänderta det dagvatten som kommer från planområdet. 
Dagvattenutredningen har kompletterats efter granskning bland annat i syfte att säkerställa att 
dagvattnet omhändertas på rätt ställe. Den naturliga rinnvägen från planområdet sträcker sig 
över fastigheten Frillesås-Rya 3:124, varför kommunen ser behovet av att säkerställa avledning 
av dagvatten med hjälp av ledningar genom den norra delen av denna fastighet. Detta 
möjliggörs med ledningsrätt. 
 

Organisationer och föreningar 
 
11. Kulturmiljö Halland 
Kulturmiljö Halland anser att kommunen bör minska påverkan på landskapet och kulturvärden trots att 
kommunen påpekat att näringslivets intressen ska prioriteras. 
Husens höjder  
Det saknas visualiseringar över hur landskapet förändras med bebyggelse på 12-30 meter. Det är 
anmärkningsvärt med tanke på områdets storlek samt närheten till bebyggda miljöer. Föreslagen 
nockhöjd avviker från befintlig bebyggelse och får sannolikt stor negativ påverkan på landskapsbilden. 
De problem som uppstår med en sänkning av nockhöjden ska vägas mot den minskade negativa 
påverkan på omgivningen. För att minska påverkan på kulturmiljön bör nockhöjden sänkas till 16 
meter (eller mindre) för byggrätter som ligger mot Frillesås Kulla 1:73. 
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Natur  
Användningen Natur skulle kunna utgöra en viktig avgränsning mellan kulturhistorisk bebyggelse och 
ny bebyggelse. I planbeskrivningen bör det därför förtydligas och kompletteras så att det framgår att 
syftet med användningen även är att skapa avgränsningar mellan exploatering och kulturmiljö. Med 
hänsyn till närheten till Frillesås Kulla 1:73 bör användningen Natur breddas intill användningen Z.  
Utformning av ny bebyggelse  
I planbeskrivningen står det att det är önskvärt om bebyggelse inom användningen Z avgränsas visuellt 
mot befintligt verksamhetsområde i väster som saknar estetiska värden och utformas och gestaltas så 
den anknyter till befintlig bebyggelse. Det är oklart vilken bebyggelse som avses och om anpassningen 
ska göras till bebyggelsen i väst som saknar estetiska värden. Anpassning bör snarare göras till 
bebyggelse med kvaliteter såsom den kulturhistoriska bebyggelsen i öster. Det anges att syftet med 
bestämmelsen om minst 12 graders taklutning är att efterlikna gårdsmiljöernas bebyggelse. Det är dock 
för flackt för att uppnå syftet. 
Skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  
Vi instämmer i Länsstyrelsens synpunkt att kommunen i sitt planarbete bör se över möjligheterna att 
inkludera omkringliggande bebyggelse av särskilt kulturhistoriskt värde i detaljplaner och där förse 
dem med passande bestämmelser för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. 

Kommentar: Kommunen anser att tillräcklig hänsyn till kulturmiljön har tagits i och med 
sänkning till 20 meter inom en zon av 200 meter från bostadshus generellt. 
Användningen NATUR har tagits bort närmast Kulla 1:73 eftersom det inte tjänar något syfte 
för detaljplanen. Zonerna närmast Kulla 1:73, som tidigare var NATUR lämnas ej planlagd för 
att öka möjligheten att arrendera marken för enskilt bruk. Kommunen bedömer att detta skapar 
en bättre förutsättning för avskärmande och omhändertagen vegetation. 
 

11. Lantbrukarnas riksförbund 
Inledning  
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) anser att Kungsbacka kommun inte tagit hänsyn till inkomna 
synpunkter när det gäller areella näringar.  
Miljökonsekvensutredning  
I miljökonsekvensutredningen beskrivs att jordbruksmark har ett stort värde för livsmedelsproduktion 
och att detta värde kommer öka till följd av globala klimatförändringar. Med planförslaget kommer 
cirka 20 hektar jordbruksmark försvinna. Det finns även en risk att kvarvarande jordbruksmark som 
angränsar till planområdet försvinner till följd av minskad lönsamhet.  
Planförslaget innebär därmed en konflikt med 3 kap 4 § MB. Kommunen har dock i sin 
lokaliseringsutredning bedömt att planerat verksamhetsområde är av väsentligt samhällsintresse då det 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 16 (23) 

 

skapar fler arbetstillfällen och bättre förutsättningar för ett mer differentierat näringsliv i kommunen, 
vilket motiverar att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. 
Ovanstående visar att kommunen inte förstår vikten av bevarad jordbruksmark. Kommunen beskriver 
inte hur detta påverkar framtida livsmedelsförsörjning vilket måste besvaras. 
Planförslaget beräknas minska närsaltsbelastningen från området, med föreslagen dagvattenhantering, 
jämfört med idag, vilket bidrar något till att förbättra vattenkvaliteten i recipienterna. Det har blivit ett 
argument att asfaltering är positivt för att minska läckage av näringsämnen. Vid exploatering tas 
matjord med växtnäring bort vilket måste anses vara betydande miljöpåverkan. Det är förvånande att 
asfaltering anses bättre för miljön än att bruka jorden med moderna metoder. 
Jordbruksmark  

Så här formulerar sig regeringen:  

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som 
omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela 
livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler 
jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra 
medvetna val.  

Detta måste innebära att även kommunal planering ska visa respekt för jordbruksmark.  

Betydande miljöpåverkan  

I handlingen vidgås att landskapsbilden kommer att påverkas negativt. Kungsbacka kommun har redan 
förvandlat många betydande odlingslandskap till industriområden. Det är i LRFs ögon inte acceptabelt att 
fortsätta denna negativa utveckling.  

Befintlig näringsverksamhet  

Som det är inritat med byggnader i förslaget kommer den hästanknutna lantbruksverksamheten att påverkas 
negativt. Därtill kommer Frillesås rid-och körklubb att få försämrade möjligheter till uteritt och expansion.  

Hästverksamhet är en viktig del för att behålla det öppna landskapet men även för biologisk mångfald. 
Hästen betar på annat vis än kor och får samt väljer till del andra växter.  

Övrigt  

LRFs övriga synpunkter kvarstår från förra yttrandet.  

Yrkande  

LRF Kungsbacka motsätter sig å det bestämdaste planförslaget.  

Kommentar: I den kommunövergripande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige den 9 
november 2021, men som ännu inte vunnit laga kraft, är området utpekat som utvecklingsområde 
för verksamheter. Detta innebär att samtidigt som kommunen pekar ut var det är möjligt att bygga 
på jordbruksmark så pekas även den jordbruksmark ut, som inte ska bebyggas, med skälet att 
kommunen måste tillgodose framtida livsmedelsförsörjning. Med stöd av den nya översiktsplanen, 
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dokumentet Ny mark för näringslivet samt planprogram för Rya verksamhetsområde gör 
kommunen avvägningen att det aktuella området lämpar sig väl att bebygga, på bekostnad av 
jordbruksmarken.  

Att närsaltsbelastningen minskar till konsekvens av att jordbruksmark ersätts med verksamheter 
och hårdgjord yta är ett konstaterande, inte en åsikt från kommunen. 

Kommunens är medveten om att flera värden påverkas negativt i och med det aktuella 
detaljplaneförslaget. Kommunen ser samtidigt flera positiva effekter av att kunna erbjuda 
näringslivet mark i det här läget, bland annat arbetsplatser lokalt i Frillesås och ökat 
kundunderlag till lokala restauranter. Detta skapar i sin tur förutsättningar för en mer levande 
tätort. 

 

Kommunala förvaltningar och nämnder  
  
12. Teknik 
I planprogrammet och i samrådet för detaljplanen beskriver Teknik att gång- och cykelvägen vid Frillesås 
skola borde förlängas österut till verksamhetsområdet, för att uppnå god standard, och att det är den bästa 
lösningen.  
Kungsbacka Bredbandsnät kommer att bygga ut fibernätet inom verksamhetsområdet för att möjliggöra 
anslutning för verksamheterna.  
Teknik behöver kompenseras i framtida budget för utökat driftområde och därmed kostnader för drift och 
underhåll av de allmänna platserna, gata, natur och park.  
I övrigt har Teknik deltagit i planarbetet och har inget ytterligare att erinra.  
 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 

13. Miljö & Hälsoskydd 
Buller från nya verksamheter inom detaljplaneområdet 
Verksamheter som medges bygglov för nyetablering i planområdet får inte ge upphov till 
bullerstörning för omgivningen. Bygglov bör därför inte medges för verksamheter som ger upphov till 
buller vid befintliga närliggande bostäder, som överskrider någon av gällande riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå på: 

• 50 dBA dagtid 
• 45 dBA kvällstid och helger 
• 40 dBA nattetid 

Eller för maximal ljudnivå nattetid överskrider 55 dBA. 
Miljö & Hälsoskydd oroas över att det inte blir tydligt för dem som läser plankartan vilka bullervärden 
som gäller, om de endast beskrivs i planbeskrivningen. 
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Trafikbuller 
Bostäder som enligt redovisade trafikbullerberäkningar förväntas få ljudnivåer som överskrider 
gällande riktvärden för trafikbuller på 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad eller 70 dBA maximal nivå 
vid uteplats, till följd av planens genomförande, bör få bullerskydd som gör att gällande riktvärden 
klaras. Detta gäller främst bostadshus längs Frillesåsvägen väster om E6. Utförliga bullerberäkningar 
och specifik trafikbullerutredning saknas för bostadshus nordöst om korsningen mellan Frillesåsvägen 
och Rya Industriväg och detta behöver genomföras innan behovet av bullerskydd kan bedömas. Det 
finns dock klara indikationer i redovisat underlag på att bullerskydd behövs för åtminstone delar av 
dessa sträckor. 

Kommentar: Det är ännu inte känt vilka typer av verksamheter som kommer att etablera sig på 
platsen. Att göra en bedömning av omgivningspåverkan är därför osäkert i det här läget. Av 
denna anledning hänskjuts prövning av bullerpåverkan vid bygglovförfarandet, och riktlinjerna 
är beskrivna i planbeskrivningen.  
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att underlaget rörande buller är tillräckligt för att kunna 
anta detaljplanen.  

Dagvatten 
VA- och dagvattenutredningen, reviderad version 2021-04-23, visar att rening av dagvattnet inom 
planområdet kan ske till den grad att miljökvalitetsnormen för vatten inte äventyras. När utredningen 
gjordes fanns inte detaljerad information om vilka verksamheter som kommer etableras. Vissa 
verksamheter kan tillföra mer föroreningar än vad som tagits med i nuvarande utredning vilket kan 
betyda att ytterligare utredningar med avseende på dagvatten kan behövas. Förslaget till 
dagvattenhantering inom planområdet är mycket komplext. Det finns flera utmaningar med 
dagvattenhanteringen i planen som till exempel en hög grundvattennivå, höjdsättning i området, fem 
olika avrinningsområden inom samma detaljplan samt kommunens önskemål att leda stora delar av 
dagvattnet norrut till Vendelsöarkipelagen. Uppföljning av åtgärderna behövs efter utförande för att 
säkerställa att reningen är tillräcklig och att miljökvalitetsnormen för vatten inte äventyras. 
På sidan 40 i planbeskrivningen står: ”Planerad utbyggnad bedöms inte försämra den ekologiska och 
kemiska statusen i berörda vattenförekomster eller försvåra möjligheten att god status uppnås i 
vattenförekomsterna, under förutsättning att valt dagvattensystem ger tillräcklig rening av dagvatten”. 
Detta tyder på att det ”valda dagvattensystemets” rening behöver följas upp. 
För att underlätta uppföljning kan det vara bra att uppge värden på halter och mängder som tillåts 
släppas ut med dagvattnet. Ansvaret, så som Miljö & Hälsoskydd ser det, för uppföljningen ligger på 
den som utför åtgärden, dvs kommunen. 
I planbeskrivningen (sidan 52) anges att ”All fördröjning av dagvatten från verksamhetslokaler och 
parkeringsanläggningar ska ordnas inom kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna 
dagvattennätet. Fastighetsägaren är skyldig att ordna och bekosta erforderlig fördröjning av dagvatten 
inom respektive fastighet. Kommunen kommer bygga ut fördröjning- och reningsanläggningar inom 
planområdet. I naturmarken i västra delen av planområdet kommer kommunen att anlägga ett 
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svackdike för fördröjning av det vatten som sedan släps ut i dikningsföretaget enligt andelstal. 
Kommunen kommer att lägga om en dagvattenledning i planområdets södra del för att möjliggöra för 
ytterligare byggbar mark.” 
Kommunens dagvattenanläggningar i samtliga delområden bör iordningställas i god tid innan 
fastighetsägare/verksamhetsutövare ansluter sitt dagvatten efter separat fördröjning inom 
kvartersmarken. Vissa av utredningens förslag till anläggningsyta för dagvatten återspeglas inte i 
plankartan, tex för delområde 1. 
Fortfarande är förklaringen till plankartan, planbeskrivningen sidan 35, missvisande. Där står: 
NATUR, naturområde, syftet med bestämmelsen är att skapa möjlighet till rekreation och ge 
allmänheten men även djurlivet att passera genom området. Ska även ge utrymme för 
dagvattenhantering”. Av dagvattenutredningen verkar all föreslagen yta behövas för 
dagvattenanläggning inom delområdena. 

Kommentar: Åtgärder för rening av dagvatten säkras genom ansökan om 
dagvattenanläggning. Förvaltningen för teknik ställer krav på rening och fördröjning i 
kommunens dagvattenpolicy.  
Dagvattenutredningen har kompletterats efter granskningen så att kartorna ska visa korrekt 
placering och utbredning av dagvattenanläggningarna.  
Detaljplanen reglerar inte utbyggnadsordningen av kommunens och verksamhetsutövarnas 
dagvattenanläggningar. Detta hanteras däremot i exploateringsavtalet. 
Dagvattenanläggningarna kommer att utformas som svackdiken, vilket innebär att de under 
stora delar av året kommer att vara tillgängliga för passage för djur och människor. Ytan 
närmast det befintliga diket längs planområdets nordvästra gräns är avsett som Allmän plats – 
Natur. Denna yta är väl tilltagen för att rymma både ett svackdike och plan mark, här finns 
möjligheten att röra sig även när svackdiket är vattenfyllt.  
 

14. Kultur & Fritid 
Kulturmiljö  
Förvaltningen för Kultur och Fritid får instämma med Länsstyrelsens och Kulturmiljö Hallands svar i 
samrådsskedet att en utredning kring hur de kulturhistoriska värdena och landskapsbilden påverkas, 
bör tas fram. En visualisering kring byggnadshöjder och placering i landskapet kan ge riktlinjer och 
vägledning till hur de stora byggnadsvolymerna kan placeras i förhållande till befintlig bebyggelse och 
landskapets topografi för att i möjligaste mån begränsa de stora negativa effekterna. Även om 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att näringslivets intressen ska prioriteras i området, kan en sådan 
studie ge stöd och underlag till hur olika alternativ av ny bebyggelse kan få en mer gynnsam effekt på 
till exempel siktlinjer, utblickar samt att dämpa den kraftiga kontrast som de stora byggnads-
volymerna får i förhållande till befintlig bebyggelse.  
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Trygghet  
Närheten till E6 är en tillgång men kan utifrån ett brottsförebyggande perspektiv också bli 
problematiskt eftersom gärningsperson snabbt kan ta sig till och från platsen. I perioder har 
verksamhetsområden/industriområden i Kungsbacka som ligger nära E6 varit utsatta för olika former 
av brottslighet. Stöld ur eller från lastbil, släp eller liknade kopplat till yrkesmässig trafik har ökat 
markant under 2020. Flest stölder har skett från lastbilar med kapell som är lätta att skära sönder för att 
komma åt gods. Beroende på vilka verksamheter som kommer befinna sig på området är det viktigt att 
ta till riktade brottsförebyggande åtgärder som verksamheter olika tider på dygnet, att området är 
öppet, överblickbart och har god belysning samt att eventuella ställplatser för lastbilar utformas på ett 
tryggt och säkert sätt.  

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret bedömer att möjligheten att kunna erbjuda mark för 
storskaliga verksamheter inom kommunen är av stor vikt. Detta område har med sin stora 
sammanhängande yta goda förutsättningar för denna typ av etableringar. Byggnaderna kommer 
ofrånkomligen att göra intrång på landskapsbild och kulturmiljö. Samhällsbyggnadskontoret 
gör bedömningen att det av detta skäl inte är skäligt att bekosta en utredning som identifierar 
exakt hur den negativa påverkan ter sig. 
Synpunkten rörande trygghet noteras och tas med till detaljplanens genomförande.  
 

Övriga 
 
15. Boende i Frillesås 
Yttrande part är positiv till att kommunen försöker skapa ett verksamhetsområde i Frillesås, vilket ger 
arbetstillfällen och möjlighet för lokala verksamheter att utvecklas. Det finns dock ett par frågetecken 
och potentiella brister som bör påpekas. 
Ingen fördjupad översiktsplan har föregått en samhällsomvandlande detaljplan 
Planförslaget har tagits fram utan en fördjupad översiktsplan som klarlägger gränser för verksamheter, 
bostäder och vilka områden som är viktiga för kultur- och jordbrukslandskapet. I förslag till ny 
översiktsplan för Kungsbacka kommun har området lagts till i slutskedet men saknar precision. Det 
verkar som att prioriteringen är att låta Frillesås stanna av vid Almedalsvägen än att skapa en 
långsiktigt fungerande plan för dess utveckling. I planförslaget och översiktsplanen antyds att 
verksamhetsområdet kommer fortsätta utvecklas västerut, trots risk för konflikt med kommande 
bostadsområden och idrottsplats samt hästverksamhet. Det hela verkar ogenomtänkt när det finns 
bättre potential österut mot E6. 
Transportintensiv verksamhet och miljölagstiftningen 
Planförslaget ska möjliggöra för transportintensiv verksamhet. Trots det har transporter via järnväg 
valts bort. Det belyses varken i planhandlingarna eller i dess underlag. Sedan tidigare har Benders 
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efterfrågat industritåg. Det verkar därför att vissa verksamheters behov är viktigare än annan. 
Planförslaget bör förses med ett järnvägsreservat enligt bifogad karta. 
Höjder 
Höjden på föreslagen bebyggelse är inte anpassad till omgivningen. Höjderna i landskapet ligger 12-20 
meter över den allmänna marknivån på +12,5 meter. Högsta nockhöjd i anslutning till Kohagsberget 
bör vara 20 meter och 12 meter mot bergsklacken intill Frillesås Kulla 1:73. Högre byggnader bör 
placeras närmare E6 intill befintlig industri och söder om Frillesåsvägen där de bättre smälter in i 
omgivningen. 
Bredd av olika verksamheter ingår inte i planförslaget 
Om tanken inte är att åstadkomma en soptipp eller utpräglad tillverkningsindustri bör planförslaget 
tillåta viss mängd handel och kontor, åtminstone i anslutning till Almedalsvägen och/eller i anslutning 
till Rya industriväg. På sikt kan området även dra till sig handelsverksamheter och kontor i anslutning 
till industri. Det nämns inte i planförslaget trots att kommunen bör vara medvetna om att diversifierad 
verksamhet idag förekommer i industriområden. 
Kulturmiljö 
Planförslaget angränsar till en unik och känslig kulturmiljö kring den bevarade och historiska byn 
Kulla Kronohemman. I planförslaget har detta inte utretts och heller inte tagit hänsyn till 
bebyggelsemiljön. Det är väsentligt för kontinuiteten i samhället att en så pass välbevarad 
bebyggelsestruktur och i synnerhet de gårdar, såsom Kulla 1:73, som finns kvar sedan innan 
skiftesreformerna på 1800-talet. Kronohemmanet har långa anor och det är sannolikt att det finns 
kontinuerlig bebyggelse på platsen sedan bronsåldern. 
Planområdet bör minskas så att Kulla Kronohemmans mark kan bevaras antingen genom 
detaljplanebestämmelser eller särskilda områdesbestämmelser (se bilaga Kulturhistorisk utredning 
Kulla 1:73). 
Miljökonsekvensbeskrivningen tar inte hänsyn till bestämmelser i planförslaget. 
Planförslaget möjliggör för industri och återvinning och risken finns att hela området blir en stor 
soptipp. Intentionen är givetvis inte det men det är inte osannolikt. Om avsikten är att anlägga en 
storskalig återvinningsindustri och avfallsupplag bör det klargöras. Varken dagvattenutredningen eller 
i miljökonsekvensbeskrivningen har tagit hänsyn till detta. 
Sammanfattning 
- Förslaget har inte föregåtts av en fördjupad översiktsplanering för att klarlägga utvecklingen av 
lokalsamhället som helhet 
- Förslaget har heller inte genomfört en komplett miljökonsekvensbeskrivning utifrån nödvändiga 
parameterar enligt klimatlagstiftning samt enligt miljölagstiftning för de föreslagna verksamheterna. 
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- Förslaget tar inte hänsyn till omgivande unik kulturmiljö och är heller inte balanserat med avseende 
skala i den aktuella naturmiljön och odlingslandskapet. 
Till ovanstående yttrande har bilagts en kulturhistorisk utredning för fastigheten Kulla 1:73 med 
omgivningar. Utredningen innehåller en beskrivning av byggnaderna och miljöerna, samt en 
kulturhistorisk värdering med förslag på områden att fördjupa kunskapen om.  
 

Kommentar: Den kommunövergripande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 9 
november 2021, men som ännu ej vunnit laga kraft, anger att det nu aktuella planområdet ska 
nyttjas som mark för verksamheter.  
Den nya översiktsplanen och detaljplanen stämmer överens med varandra avseende slutsatsen 
att detta större sammanhängande område är en bra lokalisering för ett nytt verksamhetsområde.  
Önskan om industritåg till befintlig betongindustri är inget som har kommit kommunen till 
kännedom inom ramen för planläggningen.  
Kommunen bedömer att de byggnader som planförslaget möjliggör kommer att göra intrång på 
landskapsbilden oavsett höjd. Nockhöjderna är något sänkta närmast befintlig 
bostadsbebyggelse.  
Handel och kontor påverkar trafikflödena mycket. Trafikutredningen visar att dessa typer av 
verksamheter inte går att möjliggöra inom området eftersom påverkan på motet vid E6 då blir 
för stor.  
Kommunen är medveten om att kulturmiljön i och omkring Kulla 1:73, påverkas negativt 
genom ett genomförande av detaljplanen. Kommunens ställningstagande är dock att 
näringslivets intressen ska prioriteras framför kulturmiljön i det här fallet. 
Planbeskrivningen kompletteras med mer information kring uppförande av återvinningscentral 
inom planområdet.  

 
16. Frillesås Rid- och körklubb  
Det framgår inte om vilken påverkan genomförandet av detaljplanen och efterföljande verksamheter 
kommer få på ridklubbens verksamhet och hästarnas hälsa. Vad händer om utbyggnaden skapar 
problem för verksamheten och vem tar ansvar för det? Damm och farliga ämnen får inte spridas till 
beteshagarna. 

 
Det är redan idag svårt för barn och ungdomar att ta sig genom området på grund av trafik och med 
ökad trafik kommer detta bli ännu svårare. 
 
Återvinningscentralen genererar störande buller och med planförslaget kommer ett ännu större område 
utsättas för eventuellt buller. 
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Kommentar: Det är de etablerande företagens ansvar att följa regler kring 
omgivningspåverkan.  
Den väg som är trafikerad idag väntas få en minskad andel tung trafik eftersom denna trafik i 
framtiden förväntas välja den genaste vägen till E6. Den genaste vägen till E6 kommer att vara 
norrut mot Almedalsvägen.  
Påverkan från planområdets kommande verksamheter på grannfastigheternas tamdjur kommer 
inte att utredas inom ramen för detaljplanearbetet.  
Om en återvinningscentral lokaliseras till området så kommer denna att omges av 
bullerskyddsåtgärder om bullernivåerna väntas överskrida riktlinjerna.  
 

17. Ellevio 
 Ellevio har inget nytt att tillägga.  
 
 
Ändringar 
 
Plankarta: 
Skyddsbestämmelserna med anledning av närhet till transportled för farligt gods är justerade. 
Bestämmelsen om 10% genomsläpplighet är borttagen.  
Bestämmelsen om 4 meter till fastighetsgräns har reviderats så att detaljplanen nu möjliggör sammanbyggnad i 
fastighetsgräns. 
U-område för allmänna ledningar utgår ur plankartan.  
Planområdet har minskats närmast fastigheten Kulla 1:73 så att NATUR-marken utgår. 
Planbeskrivning: 
Buller - förtydligande om att det är riktvärden för kategorin zon A som är aktuell inom planområdet.  
Komplettering av påverkan på kulturmiljö i konsekvensbeskrivningen.  
Kompletteringar med avseende på naturvärden och påverkan på dessa.  
Underlagen dagvattenutredning och trafikprognos har reviderats i syfte att säkerställa detaljplanens 
genomförbarhet.  
Syftet med utformningsbestämmelser i Z-området har förtydligats.  
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om föreslagen ÅVC i området.  
Grundkarta: 
Grundkartan har uppdaterats för att omfatta förändrade fastighetsgränser efter fastighetsbestämning som 
utfördes i maj 2021.  
 
 
Ida Lennartsson     Johanna Vinterhav 

Verksamhetschef plan      Planarkitekt      
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Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 mfl, i Frillesås, 
Kungsbacka kommun 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma 
att prövas.  

Motiv för bedömningen  
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 § 
Länsstyrelsen befarar att: 

• riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 

• det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion.  

• miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

• reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

 
Riksintresse E6 
En utförlig trafikfördelningsanalys saknas i trafikutredningen. Kommunen behöver förtydliga 
vilka vägåtgärder som krävs för att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten längs väg 
E6 som är av riksintresse för kommunikationer. Ett avtal med alla kommande vägåtgärder 
behöver vara klart innan planen antas. Se vidare yttrande från Trafikverket. 
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Riksintresset Natura 2000-området Vendelsö, MKN vatten och 
dagvattenhantering  
Länsstyrelsen anser att utbyggnaden av dagvattenanläggningen som den beskrivs i 
dagvattenutrednigen inte är säkerställd i detaljplanen och det är därmed inte heller säkerställt att 
påverkan på Natura 2000-området undviks och att MKN inte påverkas negativt. 

I planbeskrivningen sägs följande: ”Planerad utbyggnad bedöms inte försämra den ekologiska 
och kemiska statusen i berörda vattenförekomster eller försvåra möjligheten att god status 
uppnås i vattenförekomsterna, under förutsättning att valt dagvattensystem ger tillräcklig rening 
av dagvatten.” (sidan 40). På sidan 29 slår planbeskrivningen fast att ”utbyggnaden av 
planområdet ämnar att följa utredningens rekommendationer.” 

Länsstyrelsen delar uppfattningen att om dagvattenutredningens rekommendationer följs så 
klaras MKN för vatten, liksom att påverkan på Natura 2000-området Vendelsöarkipelagen 
undviks. Dessutom minskar riskerna att känsliga arter som lax, öring, ål och havsnejonöga 
påverkas på ett sätt som gör att riskerna för påverkan kan accepteras. 

Hela resonemanget i detaljplanen bygger dock på att dagvattenutredningens åtgärder genomförs. 
Det finns inget annat resonemang kring hur påverkan på MKN och Natura 2000-området 
Vendelsö blir vid ett genomförande av detaljplanen. För att kommunen ska visa att MKN och 
Natura 2000-området inte påverkas måste genomförandet säkerställas i detaljplan, annars faller 
resonemanget. 

Länsstyrelsen kan inte se att de rekommendationer som finns i dagvattenutredningen är 
säkerställda i detaljplanen då ytorna för ändamålet inte finns avsatta. Illustrationskartan som 
finns i ärendet visar inte heller att dagvattenutredningens slutsatser är implementerade i 
detaljplanen. Det är viktigt att poängtera att rekommendationerna i dagvattenutredningen är 
både ytkrävande och platsspecifika. Det går inte lättvindigt att flytta på åtgärdernas placering 
och att bygga dem mer yteffektivt är eventuellt inte genomförbart på grund av grundvatten-
nivåerna i området. Se även nedan under dagvatten. 

Det framgår av planbeskrivningen att fastighetsägaren ansvarar för utförande, kostnader samt 
framtida drift och underhåll vad gäller samtliga anläggningar inom kvartersmark ex 
dagvattenanläggningar. Om avsikten är att exempelvis ingå exploateringsavtal ska kommunen 
redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen (5 kap. 13 § PBL). Detta 
saknas i planhandlingarna.  

Hälsa- och säkerhet – Buller 
I samrådsredogörelsen sägs att planbeskrivningen har förtydligats enligt de rekommenderade 
riktvärden som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen.  

I miljökonsekvensbeskrivningen anges följande ljudnivåer från industriverksamheter till 
bostäder: 50 dBA dagtid, 45dBA kvällstid, helg etc. och 40 dBA nattetid respektive maximal 
ljudnivå 55 dBA nattetid. På sid 33 i planbeskrivningen redovisas Boverkets vägledning om 
industribuller vid bostäder i zon A, zon B och zon C. Länsstyrelsen anser att kommunen 
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tydligare bör ange att det är ljudnivåerna i zon A på sid 33 i planbeskrivningen som gäller för 
det industribuller från detaljplaneområdet som når bostäder.  

Hälsa- och säkerhet – Risker 
Farligt gods 

Planområdet korsas i norra delen av Almedalsvägen, vilket är en rekommenderad led för farligt 
gods. Kommunen redogör i planbeskrivningen för hur risker med farligt gods ska hanteras och 
att Riskanalys av farligt gods, Länsstyrelsen Hallands län 2011 ska följas. Kommunen beskriver 
att ingen bebyggelse ska tillåtas inom 15 meter från Almedalsvägen. Detta säkerställs dock inte 
i detaljplanen, vilket är nödvändigt. Bestämmelsen p - Byggnad ska placeras minst 15 meter 
från Almedalsvägens vägbana saknas söder om vägen. Dessutom omfattas endast ”byggnad”. 
Länsstyrelsen anser att kommunen istället bör använda prickmark med lydelsen att marken inte 
får förses med byggnadsverk. Dels är prickmarken tydligare på plankartan, dels omfattar 
byggnadsverk både ”byggnader” och ”andra anläggningar” 

Vidare saknas några skyddsåtgärder som inte alls är hanterade i planen: 

-Förhindra att vätska rinner in på området. Vid all byggnation inom 60 meter från farligt 
gods led ska området i så stor utsträckning som möjligt utformas på ett sätt som 
motverkar spridning av vätska in på området.  

-Minska risken för punktering av tank. Vid all byggnation inom 60 meter från farligt gods 
led ska sidoområdet längs med leden utformas på ett sätt som begränsar konsekvensen av 
ett avåkande fordon. (Detta kan delvis sammanfalla med Trafikverkets riktlinjer om 
vägars och gators utformning). 

-Förhindra mekanisk konflikt. För etablering 15-30 meter från farligt gods led ska 
åtgärder införas som förhindrar mekanisk konflikt. (Detta kan delvis sammanfalla med 
första punkten, förhindra att vätska rinner in på området). 

Råd om tillämpningen av PBL och MB 
Dagvatten 
Dagvattenanläggningar på kvartersmark 

Stora delar av föreslagen dagvattenhanering inom delområde 1 i dagvattenutredningen ligger på 
kvartersmark utan erforderliga bestämmelser om dagvattenanläggningar. I delområde 4 är det 
tveksamt om den utpekade naturmarkens bredd räcker för föreslagna dagvattenanläggningar. 
Även inom delområde 2 i dagvattenutredningen föreslås åtgärder som kan behöva ta kvarters-
mark i anspråk, då föreslagen bredd på dammar och svackdiken inte med självklarhet ryms 
inom allmän plats-marken.  

Dagvattenanläggningar på allmän plats-mark 

Delar av rekommendationerna föreslås på allmän plats-mark Natur. Här finns erforderliga 
bestämmelser i detaljplanen. Inom delområde 2 föreslås till exempel en stor del av dagvatten-
åtgärderna inom allmän plats Natur. Större delen av det föreslagna Natur-området föreslås i 
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dagvattenutredningen som svackdike och grunda dammar. Man kan fundera på bestämmelsens 
lämplighet om större delen av Natur-område ska användas för teknisk infrastruktur. Natur-
området i delområde 2, längs med bäcken i nordväst, pekas också ut som ett stråk i samband 
med sociala värden. Dagvattendammar och svackdiken är sällan positiva, och ibland helt 
avhållande, i rekreationssammanhang, framför allt om de omfattar stora ytor. 

I Natur-marken i delområde 2 råder dessutom strandskydd. Det är inte säkert att dispens för 
dagvattenanläggningar kan lämnas med avseende på påverkan på det rörliga friluftslivet. Precis 
som med andra dispenser från förbud i miljöbalken (t ex biotoptskyddsdispenser) bör eventuella 
dispenser vara avklarade innan detaljplanen antas. 

Även i delområde 3 i dagvattenutredningen kommer mycket stora delar av allmän plats Natur 
att användas till dagvattenanläggningar. 

Kulturmiljö och landskapsbild 
Planen möjliggör storskalig bebyggelse av främmande karaktär i det annars mestadels agrart 
präglade och öppna landskapet och i närhet av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den 
maximala nockhöjden har minskats i de södra delarna av området, söder om Almedalsvägen, 
men höjden är fortfarande betydande och kommer att ha stor påverkan på landskapet. Den 
påtagliga förändringen av kulturlandskapet gör de kulturhistoriska sammanhangen, både inom 
landskapet och mellan landskap och äldre bebyggelse, svårare att avläsa. Det är otydligt i 
planbeskrivningen vad bedömningen att konflikten med närliggande kulturvärden är liten 
baseras på. Den aktuella marken kan fortfarande utnyttjas differentierat men samtidigt 
möjliggöra bebyggelse som är anpassad till kulturvärden på platsen för att uppfylla kraven i 
PBL 2 kap 6 §.  

Planbeskrivningen konstaterar att det är viktigt att placera och utforma den nya bebyggelsen 
med hänsyn till de kulturvärden som finns i anslutning till planområdet i form av bebyggelse 
och landskap. Detta har dock mycket små kopplingar till detaljplanens utformning. Eftersom 
den nya bebyggelsen inom planområdets södra del enligt planbeskrivningen bör utformas och 
gestaltas så att den anknyter till befintlig bebyggelse, bör detta regleras i detaljplanen genom 
lämpliga bestämmelser. En bestämmelse om minsta tillåten takvinkel har lagts till, men den 
ändrade takvinkeln är en obetydlig anpassning till landskapsbilden och till närliggande 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och har en mycket liten positiv betydelse för påverkan på 
omkringliggande landskap. Höjden hos den nya bebyggelsen är fortfarande betydande och att 
möjliggöra så hög bebyggelse så pass nära en äldre, särskilt kulturhistoriskt värdefull gårdsmiljö 
är olämpligt ur kulturmiljösynpunkt. Kommunen bör se över hur anpassningskravet i 2 kap 6 § 
PBL ska tillgodoses vad gäller anpassning till landskapsbild och till kulturvärden på platsen.  

Där miljökonsekvenserna beskrivs saknas koppling till de delar av miljömålet God bebyggd 
miljö som berör kulturmiljö. 

Tidigare synpunkter avseende konsekvenser för kulturmiljön och den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i närområdet, exempelvis Kulla 1:73 och Kulla 1:4, kvarstår från samrådsyttrandet. 
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Arkeologi 
Ur arkeologiskt hänseende vill Länsstyrelsen påminna om att de arkeologiska utredningar som 
utfördes 2016 ej innefattade hela den yta som nu finns med i planbeskrivningen (se bifogad 
karta). Mot bakgrund av tidigare påträffade ytor med fornlämningar inom planområdet skall de 
två ytorna i södra delen av planområdet (markerade med svart i bifogad karta) underkastas 
arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen. Ansökan om arkeologisk utredning 
söks hos Länsstyrelsen. 

 

 

Biotopskydd 
Kommunen bör säkerställa att biotopskyddsdispenser beviljas innan planen färdigställs och 
antas om planens genomförande är avhängigt att dispenserna beviljas. 

Naturvärden  
Mot bakgrund av naturvärdesinventeringen slutsatser är det ett rimligt att samtliga områden som 
är utpekade i inventeringen undantas från exploatering. Detta utöver de undantag som redan 
gjorts för att skydda naturvärden i detaljplanen. 
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Länsstyrelsen menar att hela område 2 i naturvärdesinventeringen ska undantas från 
exploatering. Det skulle innebära att en liten av kvartersmarken för verksamheter i öster, öster 
om det östligaste diket, plockas bort ur detaljplanen, eller pekas ut som allmän plats Natur. 
Viktigast är att område 3 i naturvärdesinventeringen undantas i sin helhet, inklusive en 
buffertzon för att säkra de gamla trädens kron- och rotutveckling. Det kan göras genom att 
minska kvartersmarken eller överföra kvartersmark till allmän plats Natur i Z-områdets 
nordvästra gräns. Vidare är område 5 i naturvärdesinventeringen, som omvandlas helt vid ett 
genomförande av detaljplanen, också klokt att spara, antingen i sin helhet eller i den nuvarande 
kraftledningsgatan om den sparas i tillräcklig utsträckning för att också innefatta den lilla 
dammen. 

I planbeskrivningen sägs att naturvärden som gränsar till exploateringsområden riskerar att 
påverkas men ”med en hänsynsfull planering bedöms dock dessa naturvärden att klaras” (sidan 
38). Länsstyrelsen vill särskilt trycka på att när detaljplanen väl är beslutad är det den som 
gäller, inte någon senare planering som kan vara mer eller mindre hänsynsfull. De hänsyn som 
behöver tas för en hållbar planering behöver tas i beslutet om detaljplan, inte skjutas på 
framtiden. 

Skyddade och hotade arter 
Länsstyrelsen har i samrådet yttrat att åtminstone de identifierade naturvärdesområdena i 
naturvärdesinventeringen som kommer att påverkas av exploateringen ska inventeras med 
avseende på arter som är skyddade genom artskyddsförordningen samt rödlistade och hotade 
arter. Att någon sådan inventering utförts framgår inte av handlingarna. 

I planbeskrivningen på sidan 39 görs bedömningen att planen inte har ”någon större negativ 
påverkan på skyddade arter”. Eftersom kommunen även skriver att de gör bedömningen att 
ingen artskyddsdispens krävs säger de mellan raderna att ingen påverkan sker. Detta är dock 
aldrig uttryckt eller motiverat. Länsstyrelsen påminner att frånvaron av artobservationer i t ex 
artportalen inte betyder att det inte finns skyddsvärda arter i ett område, det kan lika gärna vara 
(eller kanske till och med troligare) att området inte är undersökt. Om fridlysta arter påverkas 
krävs en artskyddsdispens. 

Groddjursinventering 

Två våtmarker har inventerats med avseende på groddjur. I den ena av dammarna påträffades 
mindre vattensalamander och vanlig groda. Denna damm är undantagen exploatering då den 
ligger i allmän plats Natur. I den andra dammen, som också ingår i område 5 i 
naturvärdesinventeringen, påträffades inga groddjur. Då inga groddjur påträffats i dammen finns 
inga skäl för att den ska skyddas i detaljplanen utifrån den aspekten. Dammen och dess 
omgivning är dock utpekad i naturvärdesinventeringen utifrån dess värden i stort. 

Särskilt utpekade arter 

Arterna havsnejonöga, ål, lax och öring förväntas inte påverkas negativt om detaljplanen 
genomförs, under förutsättning att dagvattensystemet byggs ut som det beskrivs i 
dagvattenutredningen och att dagvattenanläggningarna utförs innan övrig exploatering inleds. 
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Länsstyrelsen är dock tveksam om detaljplanen faktiskt säkerställer genomförandet av 
åtgärderna i dagvattenutredningen. 

Planbestämmelser 
Den planbestämmelse som införts om att 10 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig är en 
god ambition. Men bestämmelsen kan vara svår att följa upp. Bestämmelsen bör dock justeras 
som ett krav på varje fastighetsägare att inte hårdgöra 10 % av marken på fastigheten. 

Övrigt 
Synpunkt från lantmäteriet vilken avser ersättning för upphävande av GA bör beaktas.  

De som medverkat i beslutet 
I handläggningen av detta ärende har länsarkitekt Cecilia Engström beslutat och planarkitekt 
Anna Nilsson varit föredragande. Därutöver har naturvårdshandläggare Daniel Helsing och 
beredskapshandläggare Jenny Jangefelt medverkat.  

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Kopia (utan bilaga) till: 
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Översiktskarta: 

Planområde för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl i 
Frillesås 

E6 

Frillesås centrum 

Planområde 
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§ 229 

 

Utveckling av Rya verksamhetsområde i Frillesås 
KS/2016:135 7.1.2 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprogram, daterat oktober 2016, för 
utveckling av Rya verksamhetsområde i Frillesås, 
Kommunstyrelsen hemställer hos byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för utveckling av Rya verksamhetsområde i enlighet med godkänt 
planprogram, daterat oktober 2016. 

Kommunstyrelsen ger som direktiv att i det fortsatta planarbetet utreda en 
alternativ vägdragning mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen i närheten av 
planområdets södra plangräns. 
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-15 att samråda över förslag till 
planprogram för utökning av Rya verksamhetsområde i Frillesås. Samrådet 
sammanfattas i bifogad samrådsredogörelse, daterad 2016-08-31. 
Programförslaget har efter samrådet reviderats i enlighet med 
samrådsredogörelsen. 
Tillsammans med Duveheds nya verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle så 
är planerad utbyggnad av Rya den största satsningen på ny verksamhetsmark som 
kommunen gjort sedan Borgås utvecklades på 1990-talet. Vår bedömning är att 
den nya delen av Rya har en potential på uppemot 250.000 kvm. 

Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 november 2016. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-11-08, § 287 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-10-19 
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Planprogram, daterat oktober 2016, 
Samrådsredogörelse, daterad 2016-08-31.  
 
Yrkanden 

Roger Larsson (KB) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
 

Beslutet skickas till 

Miljö- och hälsoskydd, TE, Plan & Bygg, Räddningstjänsten Storgöteborg, 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet. 
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Planbesked för Kråkekärr 1:8 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom 
vidare planförfarande.  

Beslutsmotivering 
Fastigheten Kråkekärr 1:8 ligger inte inom centrumzon i utvecklingsorten Onsala dit ny bebyggelse 
ska koncentreras enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan. Ny bebyggelse i Onsala ska ske i 
strategiskt bra lägen och komplettera den typ av bebyggelse som saknas i området. Detta uppfyller inte 
ansökan. 

Kommunen bedömer att det inte finns särskilda skäl till att upphäva befintligt strandskydd. Fastigheten 
och förfrågan uppfyller inte heller översiktsplanens och visionens målsättningar om närhet till 
kollektivtrafik och service. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till fastigheten Kråkekärr 1:8 har den 1 december 2021 via ombud ansökt om planbesked för 
att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 16 enbostadshus i Onsala. Förslaget innefattar 
tomtstorlekar mellan 1 200 och 1 500 kvadratmeter. 

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten Onsala men ligger inom 
den yttre delen av området. Utveckling i Onsala ska koncentreras till centrumzonen. 

Fastigheten omfattar en yta på drygt 3 hektar som ligger mellan Östra Tallbackevägen och 
Orsnäsvägen cirka 1,5 kilometer norr om Onsala centrum och omfattas inte av detaljplan. Hela 
fastigheten omfattas av strandskydd och består av ett grönområde med mestadels lövträd. I 
naturvärdesinventeringen som gjordes i samband med framtagande av Kungsbackas översiktsplan är 
området klassat till naturvärdesklass 4. 

Närmaste busshållplats ligger längs gamla Onsalavägen 500-800 meter från fastigheten. Fastigheten 
omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt 
friluftsliv (Kustområdet i Halland). 
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Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-02-16 
Karta, Kråkekärr 1:8, 2022-02-16  
Ansökan om planbesked, 2021-12-01 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Kråkekärr 1:8 har den 1 december 2021 via ombud ansökt om planbesked för 
att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 16 enbostadshus i Onsala. Förslaget innefattar 
tomtstorlekar mellan 1 200 och 1 500 kvadratmeter. 

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten Onsala men ligger inom 
den yttre delen av området. Utveckling i Onsala ska koncentreras till centrumzonen.  

Ny bebyggelse i Onsala ska ske i strategiskt bra lägen och komplettera den typ av bebyggelse som 
saknas i området. Detta uppfyller inte ansökan. 

Fastigheten omfattar en yta på drygt 3 hektar som ligger mellan Östra Tallbackevägen och 
Orsnäsvägen cirka 1,5 kilometer norr om Onsala centrum och omfattas inte av detaljplan. Hela 
fastigheten omfattas av strandskydd och består av ett grönområde med mestadels lövträd. I 
naturvärdesinventeringen som gjordes i samband med framtagande av Kungsbackas översiktsplan är 
området klassat till naturvärdesklass 4. Naturområdet saknar höga naturvärden men har däremot höga 
rekreationsvärden tillsammans med intilliggande grönområde vid Onsala Herrgård. För att kunna 
upphäva befintligt strandskydd krävs särskilda skäl enligt miljöbalken. Bedömningen är att det inte 
finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för Kråkekärr 1:8. 

Närmaste busshållplats ligger längs gamla Onsalavägen 500-800 meter från fastigheten. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området gäller, förutom att 
natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda regler för fritidsbebyggelse och vissa 
typer av industrianläggningar.  
 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland). Här ska turismens 
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av vad som 
kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra ingrepp i miljön inom området. Detta riksintresse utgör 
dock inte något hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.   
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Malin Aronsson      Emma Kjernald  
Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
 



ANSÖKAN OM PLANBESKED KRÅKEKÄRR 1:8
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PLANANSÖKAN KRÅKEKÄRR 1:8 ONSALA   
VILLAOMRÅDE CENTRALT I ONSALA 

Anhållan om detaljplaneläggning för bostäder på fastigheten KRÅKEKÄRR 1:8 
  

Undertecknad, ombud för fastighetsägaren, önskar planlägga fastigheten med innehåll 
och omfattning enligt bifogade skisser och beskrivningar. Fastigheten är en del i ett 
bostadsområde med enfamiljsvillor belägen centralt i Onsala strax väster om Onsala 
Herrgård. Planansökan avser en exploatering med 16 st villatomter där storleken på 
tomterna varierar från 1 200kvm till 1 500kvm. 
  
Fastigheten ligger i det område som benämns Vickan med närhet till bussförbindelser 
och kommunal service i Onsala kyrkby. Fastigheten Kråkekärr 1:8 uppmätts till 
33 171kvm inklusive vägar. Fastigheten är belägen mellan Orsnäsvägen på väster sida 
och Östra Tallbackevägen till öster. Kråkekärr 1:8 är inom Kommunens 
utvecklingsområde där ny bebyggelse skall prioriteras. 

I området finns väl utformade detaljplaner men just Kråkekärr 1:8 har hamnat utanför 
de bestämmelser som finns för O112bl1 och O13, därav denna planansökan.
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VILLAOMRÅDE CENTRALT I ONSALA 

Vår bedömning är att området har förutsättningar att rymma  
16 st enfamiljshus ytterligare.  
 
I bedömningen har vi sett till hur fastigheten används idag, vad 
Kommunen värnar inom utvecklingsområdena, försörjning i form 
utav VA och avfall, närliggande planbestämmelser och 
utnyttjandegrad med mera.  
 
Idag är fastigheten ett överväxt skogsparti som inte uppfyller 
syfte som skogsmark/parkmark utan är ett svårtillgängligt 
allmänt markområde. I och med att det inte är ett större 
sammanhängande grönområde så är bedömningen att ett rikt 
djurliv inte förekommer. Vi ser att ett bättre utnyttjande av 
fastigheten är genom bebyggelse av enfamiljshus där planerade 
grönytor kan utgöra ett gynnsammare syfte för området. 
 
Det Kommunala VA-anläggningen för dricks- och spillvatten går 
längs med Östra Tallbackevägen och Orsnäsvägen. Det finns 
kapacitet för ytterligare anslutningar och dessa tomter ryms 
inom den tillgången enligt Teknik-Kungsbacka. Längs Östra 
Tallbackevägen finns det indraget vatten med hela 6 st 
serviceventiler, vilket kan tyda på att man haft plan inom 
Kommunen för etablering då fastighetsägaren inte ansvarat för 
dessa indragningar.  
 
Hantering av dagvatten skall ske inom tomtmark då området 
saknar kommunal anläggning för dagvatten. 
  
 
    = Lokalisering serviceventiler 
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Strandskydd på fastigheten råder från havet. Strandkanten går i nordvästlig-sydöstlig riktning och ligger öster om den aktuella fastigheten. 
Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvi llkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten.  
 
Om det finns särskilda skäl för dispens ska det göras en 
avvägning mellan de enskildas intresse av att ta området 
i anspråk och de allmännas intressen som 
bestämmelserna om strandskydd syftar till att skydda. 
Vår bedömning är därav att fastighetens läge med 
hänsyn till omkringliggande bebyggelse inte är viktig ur 
strandskyddssynpunkt. Allmänhetens tillgång till 
strandområde begränsas inte genom att tillåta 
bebyggelse av den aktuella fastigheten. 
 
Vi anser att läget på Kråkekärr 1:8 uppfyller 2 punkter 
enligt miljöbalkens paragraf 18 c § 1 och 2 som utgör 
de särskilda skäl för undantag till strandskydd. 
 

1. Strandskyddet betraktas redan som 
ianspråktaget sett till området genom en rad 
fastigheter som är bebyggda i området med 
främst Kråkekärr 1:30 genom bebyggelse utav 
villa och Kråkekärr 1:45 genom en 
parkeringsplats för bilar. (18 c § p. 1 MB). 

2. Fastigheten är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen dels genom berörd 
parkering, dels via Östra tallbackevägen som 
går framför fastigheten parallellt med 
strandlinjen. (18 c § p. 2 MB). 
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Kommunikationer och Onsalavägen: 
Fastigheten Kråkekärr 1:8 ligger enligt Kungsbacka Kommuns översiktsplan, ÖP06, inom utvecklingsområde för Onsala. Detta innebär att fastigheten ligger 
inom ett område där Kommunen ska växa och utvecklas i syfte att effektivisera och utveckla service och infrastruktur. Fastigheten ligger centralt i Onsala 
samt i nära anslutning till kollektivtrafik vilket innebär att en utveckling av marken inte skulle belasta vägnätet mer än hur det är i dagsläget. 
  
Att Kommunen har en uttalad restriktiv inställning till nybyggnation i området framgår av bostadspolitikens styrdokument 
�Bostadsförsörjningsprogrammet� 2019�2025, i vilket det är uttalat att 15 bostäder per år kan byggas i området som benämns som kollektivtrafiknära lägen 
i Onsala. Detta för att inte belasta vägnätet innan beslut om den nya Onsalavägen har fattats. Vi vill dock framföra att detta restriktiva beslut rörande 
nybyggnation inte stämmer överens med den bostadsplanering som bland annat pågår i Gottskär längst ut i Onsala där avsikten är att upprätta 50st 
bostäder. Med bakgrund av utveckling i bland annat Gottskär och den påverkan på trafiknätet som det kommer att ha, anser vi a tt en utveckling av 
fastigheten Kråkekärr 1:8 kommer att ha en mycket liten påverkan på vägnätet och den befintliga Onsalavägen, utifrån det planförslag som vi har inkommit 
med. 
 
Förslag till bestämmelser: 
Vi vill att de bostäder som byggs i området skall följa samma gestaltning som redan är etablerad bland de villor som finns här idag. Förslag på utformning 
skulle kunna vara enligt nedan. 
UTNYTTJANDEGRAD: 
Största sammanlagda byggnadsarea är 250m2, därav får garage, carport etc ej uppta större byggnadsarea än 50m2.  
Endast en lägenhet per fastighet. Komplementbostad med en största bruttoarea på 50m2 får anordnas under förutsättning att arean ej överstiger halva 
bostadslägenhetens area. 
Endast en huvudbyggnad och ett garage eller annan komplementbyggnad får uppföras per fastighet. 
PLACERING 
Huvudbyggnad och garage skall placeras minst 6,0m från gata. 
Huvudbyggnad och garage skall placeras minst 4,0m resp. 2,0m ifrån tomtgräns. 
Garage, carport får placeras i tomtgräns under förutsättning att sammanbyggnad sker med motsvarande byggnad på angränsande tomt.  
UTFORMNING 
Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,0m 
Högsta totalhöjd för huvudbyggnad är 7,0m 
Högsta byggnadshöjd för garage, carport etc. är 3,0m 
Högsta totalhöjd för garage, carport etc. är 4,0m 
Endast friliggande hus 
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Planbesked för Må 2:210 i Fjärås 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en ny 
detaljplan för bostäder och centrum inom Må 2:210, i Fjärås. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för bostads- och centrumändamål inom Må 2:210, i Fjärås.  

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en större exploatering med efterfrågade bostadstyper och verksamheter inom 
utvecklingsorten Fjärås och överensstämmer med kommunens översiktsplan, varför kommunen ställer 
sig positiv till förfrågan. Fastigheten och förfrågan uppfyller också översiktsplanens och visionens 
målsättningar om närhet till kollektivtrafik och service. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Må 2:210 har den 23 december 2021 ansökt om planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för påbyggnad av befintlig vårdcentral i Fjärås där bland annat bostäder med 
särskild service föreslås. Ansökan innehåller även förslag på uppförande av 58 bostäder i 
flerbostadshus och radhus.  

Enligt kommunens översiktsplan, ingår det aktuella området i utvecklingsorten Fjärås och ligger inom 
centrumområdet.  

Fastigheten ligger i korsningen Rajgräsvägen och Gåsevadholmsvägen i centrala Fjärås och omfattar 
en yta på drygt 2 hektar. Närmaste busshållplats finns inom 100 meter vid Fjärås centrum. Fjärås 
vårdcentral ligger inom fastighetens östra del, den västra delen består av ett grönområde som gränsar 
till Gåsevadholmsvägen. Det ligger en skatepark inom området som används av ungdomarna i 
närområdet. Inom fastigheten ligger en återvinningsstation som behöver omhändertas i detaljplanen. 

Fastigheten är belägen inom två detaljplaner, FJ8 och FJP25 som vann laga kraft 1974 respektive 
2004. Den aktuella fastigheten är i plankartorna redovisad som allmän plats, väg, park eller plantering 
samt ett område med kvartersmark med bostadsändamål och ett område för vård, där befintlig 
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vårdcentral i dag ligger. Med centrumändamål möjliggörs för befintlig vårdcentral samt ökar 
flexibiliteten för utveckling av centrumområdet. 

Antalet bostäder som ryms inom fastigheten ska utredas under detaljplanearbetet och så även behovet 
av bostäder med särskild service. Närheten till Gåsevadholmsvägen gör att området är bullerutsatt, 
vilket måste utredas och tas hänsyn till i planarbetet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-16 
Karta, Må 2:210, 2022-02-16  
Ansökan om planbesked, 2021-12-23 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald  
Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 c/o
-

 För- och efternam

 
197303254671

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #2727 | Inskickat av: RICHARD HANSSON | 2021-12-23 12:38

1. Kontaktuppgifter

Jag är medveten om att en avgift tas ut både vid ja och nej till fortsatt planering.

Är du som ansöker privatperson eller representerar du ett företag?

Representant för företag

Dina kontaktuppgifter
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 E-postadress
@skandiafastigheter.se

 Telefon

 Efternamn Förnamn

 Eventuell fakturareferens
Fack nr TT, R201

 E-postadress
@skandiafastigheter.se

 Telefon
031-7343560

 Postort
Stockholm

 Postnummer
106 37

 Utdelningsadress
Leverantörsfakturaservice

 Organisationsnummer
559257-1706

 Företag
Kungsbacka Må 2:210 AB

Kontaktuppgifter företag

Företagets kontaktperson

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

Ja

2. Fastighet

För vilken eller vilka fastigheter ansöker du om planbesked?

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Kungsbacka Må 2:210
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Markera fastigheten eller fastigheterna du ansöker om planbesked för

Du kan välja att bifoga en situationskarta med tydliga markeringar istället för att markera 
fastigheten eller fastigheterna på denna kartan.

KUNGSBACKA MÅ 2:210Fastighetsbeteckning: 

Beskriv kortfattat varför du ansöker om planbesked.

Du kan också välja att ladda upp en separat beskrivning som en bilaga på nästa sida i e-tjänsten.

Ansöker om planbesked för att utveckla och säkerställa den befintliga verksamheten på 
fastigheten och möjliggöra för att bygga bostäder i Fjärås Centrum. Hyresgästerna inom 
fastigheten, Region Halland med Fjärås Vårdcentral, Tandläkarmottagning och Apoteket 
fortsätter växa i samband med att Fjärås växer. De behöver anpassa sin verksamhet för 
nuvarande behov men även för att möta framtida behov och de kommer vara en viktigt del för 
Fjärås centrums framtid.

På fastighetens yta finns ett obebyggt område som vi ser möjligheter att bygga bostäder och 
olika boenden som kommer behövas inom Kungsbacka kommuns verksamheter.

Vad beskriver bäst din ansökan?

Bostäder
Boende som LSS, BMSS

3. Bilagor
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Vill du bifoga en situationskarta?

Nej, jag har markerat i kartan i e-tjänsten

Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?

Ja

Beskrivning

    (3,72 MB)Underlag till planansökan_Fjärås Mo_20211214.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Utveckling Fjärås Må 2:210 Underlag för planansökan
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Förutsättningar
Nuläge

P

P

P

2021-12-14

Platsen idag
Fastigheten Må 2:210 ligger direkt i 
anslutning till Fjärås centrum, på norra 
sidan Rajgräsvägen. Tomtarealen uppgår 
till 23 346 kvm. Inom fastigheten finns 
Fjärås vårdcentral, en parkpromenad, 
parkering till vårdcentralen, en 
återvinningscentral, upplag och en 
skejtramp. I övrigt består platsen av 
gräsytor och en hel del uppväxt träd. 

Omkringliggande bebyggelse består 
mest av en blandning av flerbostadshus 
i olika former och villor.

Fjärås vårdcentral är från 2006. 
Uthyrbar area uppgår till 1 503 kvm. 
Region Halland förhyr 1 381 kvm 
vårdcentral och Apoteksgruppen förhyr 
en butiksyta om 122 kvm. 

Fjärås centrum angränsar till fastigheten 
med livsmedelsaffär, pizzeria, bageri, 
busshållplats, postservice med mera. 
Inom område finns en fantastisk 
möjlighet för att planlägga för 
bostäder i kombination med mindre 
lokaler strategiskt placerat mot 
centrumbebyggelse och vårdcentral. En 
ny bebyggelsen på platsen kan skapa 
goda och tillgängliga boendemiljöer och 
blir en tydlig och välbehövlig entré till 
Fjärås centrumdelar.

Trafik
Gåsevadholmsvägen går utmed 
hela östra sidan av tomten. 
Gåsevadholmsvägen är rak, bred 
och den mesta bebyggelsen på östra 
sidan ligger långt ifrån vägen. Centrum 
vänder ryggen mot vägen och väster 
om centrum inom Må 2:210 finns idag 
ingen från vägen synlig bebyggelse I 
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skissade förslag utgår från att den nya 
bebyggelsen kommer att behöva hantera 
bullret från vägen med en tyst sida bort 
från Gåsevadholmsvägen. Lägenheterna 
närmast vägen kommer att behöva ha 
hälften av sina rum mot den tysta sidan 
samt uteplats på gården skyddade från 
buller. Inga enkelsidiga lägenheter mot 
Gåsevadholmsvägen föreslås.  

I kommunens gång- och cykelstrategi, 
antagen av nämnden för Teknik 
2017-05-17, identifieras kommunens 
huvudnät för gång och cykel. Detta 
nät ska vara snabbt, säkert, med 
god framkomlighet och förbinda alla 
kommunens tätorter. Bland annat 
identifieras det att gång- och cykelväg 
krävs längs med Gåsevadholmsvägen, 
Vallbyvägen och Varbergsvägen för att 
binda ihop Fjärås med Kungsbacka stad.

Hållplatser för kollektivtrafiken finns 
mitt över Rajgräsvägen. Det är viktigt att 
hållplatserna kan nås med gång- och 
cykelstråk. Rajgräsvägen upplevs idag 
som en barriär. Kollektivtrafiken har 
ett bra utbud med halvtimmestrafik i 
högtrafik. Fler bostäder bidrar till ett 
större underlag för att på sikt kunna 
utveckla kollektivtrafiken.
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FJP25 (2003)

Koordinater (mittpunkt N 6372320.4637211 Ö 330337.04090094) Kartprojektion SWEREF99 TM © Lantmäteriet, 109-2011/2037

2021-12-14

Förutsättningar
Nuläge

DP förutsättningar FJP25 kan påverka hur
ytan/bebyggelse mot Rajgräsvägen kan 
utformas

Inga kända fornlämningar på platsen
Inga kända naturvärden på platsen
I historiska kartor är området åkermark ända fram till 60 -talet. Inga kända markföroreningar. 

Ärendenummer: #2727 | Datum: 2021-12-23 12:38 Bilaga 1 sida 3 av 11



2021-12-14

Promenadslingan runt Vårdcentralen. Ett grönt 
stråk som bör kopplas på och fungera i det nya 
förslaget också.

Entrén till Fjärås centrum. Det är långa avstånd 
mellan rumsskapande element.

Centrumbebyggelsen vänder sig inåt området vilket skapar en karaktär av baksida ut mot Rajgräsvägen.
Situationen förstärks ytterligare av långa avstånd mellan de låga byggnadskropparna i 1-2 våningar.

Entréplatsen framför Vårdcentralen. 

Entrén till Fjärås centrum. Byggnader, gångväg 
och entréplatser skapar rumsligheter.

Platsen
närområdet

Infart Infart 

VCVC

Bebyggelsezon  som kan skapa 

en tydlig Entré till F
järås C.

Infart Fjärås Torg

Infart Fjärås Torg

VÅRDCENTRALVÅRDCENTRAL

GrGrGrGrGrGrGGrGGrGrGrG önönönönönönö skskskskkss aaanannnaaanna dddeddededddede GrGrGrGGGrGGGGrGrGrG önönönönönönö skskkskkss aaanannnaaanna dddeddededdded
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Platsen
närområdet

Vi knyter an till den befintliga centrumbebyggelsen vad gäller den låga skalan i höjdled samtidigt som vi skapar 
rumsliga kvaliteter med hjälp av en större täthet mellan byggnaderna på platsen. Det nya förankras i närområdet 
genom ett hänsynsfullt förhållningssätt mot såväl det befintliga landskapet som mot den rådande gatustrukturen.
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Förslag
Bostäder och LSS

Bef. vårdcentral

Kompletteras med
ett B i DP samt att 
högsta byggnads- 
och nockhöjd höjs 
till 10 meter.

Möjlig 
utbyggnad

Möjlig 
utbyggnad

Möjlig 
utbyggnad

Småskaliga bostadsgårdar som innehåller varierande 
bostadsenheter i form av radhus med egen trädgård och 
lägenheter mellan 2 och 5 RoK, de flesta med egen entré 
kopplad till egen uteplats/balkong.
Mot Rajgräsvägen sluts bebyggelsen för att skapa en trivsam 
sammanhängande gatumiljö med karaktär av småstad och en 
tydlig gavel som fondmotiv mot Fjärås centrum. En välbevarad 
siktlinje går från centrumbebyggelsen via stadsradhusens 
förgårdsmark vidare in i området och kopplar på parkslingan.
I detta förslag föreslås även ett LSS-boende centralt placerat 
i området, med tillgång till fina gårdsytor med grönska och 
odling. Placeringen är i direkt anslutning till promenadstråket 
runt vårdcentralens parkyta. 

Viktig siktlinje och 
förlängt parkstråk

Odlingslotter

Bef. grönska

Samnyttjad
parkering
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Förslag
BTA, BOA, Antal bostäder, Behov av P-platser

Bef. vårdcentral: Kompletteras med 
ett B i DP samt att högsta byggnads- 
och nockhöjd sätts till 10 meter 
istället för dagens 7,5 meter. 
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Gator och gårdar
En utgångspunkt för gestaltningen
på platsen har varit att skapa ett mer
tydligt stadsrum mot gator och centrum.
En sammanhängande bebyggelse med
variation och samtida arkitektur. Med
gårdar och invändiga stråk som formar
ombonade och skyddade boendemiljöer
i nära anslutning till service och
gemensamma mötesplatser.

Variation och skala 
Bebyggelsen varierar i antal våningar,
högre volymer vetter främst mot
Rajgräsvägen och Gåsevadholmsvägen.
Eftersom bebyggelsen i närområdet är
låg så föreslås inte högre hus än tre,
fyra våningar som max. Gårdsmiljöerna
som öppnar sig och sluter sig skapar
intressanta inre rum och stråk genom
platsen. Kringbyggda gröna gårdsrum
skapar förutsättningar för uteplatser, lek 
och grönska i skydd från buller och vind. 
Förskjutningar mellan byggnadsvolymer, 
variation i taklandskap och höjder
skapar fondmotiv och intressanta vyer.

Sociala och hållbara miljöer
En annan viktig utgångspunkt är att skapa
socialt hållbara miljöer. Gårdsbildningar
där flerbostadshus och markbostäder i
form av radhus blandas. Gårdarna bör
inbjuda till att också de som inte bor där
kan passera igenom. För att det ska vara
möjligt måste gränser till privata ytor i
gårdsrummet vara tydligt definierade.

Tradition och samtid
Arkitekturen bör knyta an till det
traditionella men ändå ha ett modernt
anslag. Trä, tegel och skiffer kan skapa
variation och värme i fasad uttryck.
Fasadmaterial och intrycket av området
bör inte vara alltför ljust eller slätstruket.
Färger och material med lite mer jordiga
toner tror vi kompletterar och bidrar med
variation till platsen.

Vision
Gestaltning och inspiration
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Material och uttryck
En bearbetad träbebyggelse skapar mervärde för platsen.
Trä är ett material som är lättbearbetat och det är därför enkelt att skapa 
variation med hjälp av paneltyper, ytbehandling och detaljer. Trä samspelar 
fint med både tegel och skiffer och tillsammans har denna materialpalett 
förmågan att kunna skapa en arkitektur med ett samtida uttryck och på 
samma gång knyta an till befintlig bebyggelsetradition i Fjärås.

2021-12-14

Vision och inspiration
Gestaltning och material

En gårdsmiljö med starkt fokus på samvaro och gemenskap för de boende.
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Möjliga bostäder
Skiss 1 ENTRÉPLAN PLAN 2

PLAN 3

PLANLÖSNINGAR

Alla bostäder är inkl förråd.
Bostäderna har tyst sida mot gård (dvs minst 
hälften av alla vistelserum inkl primär uteplats).
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Möjliga bostäder
Skiss 2 ENTRÉPLAN PLAN 2

PLAN 3

PLANLÖSNINGAR

Alla bostäder är inkl förråd.
Bostäderna har tyst sida mot gård (dvs minst 
hälften av alla vistelserum inkl primär uteplats).
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Datum 

2022-02-03 
Diarienummer 

KS 2020-01080 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Johan Gerremo 
0300-834076 
Verksamhetschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppdrag att riva omklädningsmodul Bukärrs IP 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillse att en omklädningsmodul på Bukärrs IP 
rivs. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har återlämnat en omklädningsmodul belägen på fastigheten Nötegång 1:108, till 
kommunstyrelsen. Byggnaden ligger belägen vid Bukärrs IP och har tidigare nyttjats av förvaltningen 
för Kultur & Fritid för den idrottsverksamhet som bedrevs på Bukärrs IP. Omklädningsmodulen är i 
dåligt skick och i behov av renovering Bedömningen är att det krävs investeringar för cirka 500 000 
kronor för att nå lägsta godtagbara standard 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har vidare undersökt intresset hos kommunens olika föreningar att ta 
över modulen, men ingen förening har visat intresse.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Nämnden för Service 2020-11-26, § 111 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-10-23 
Kartbilaga, 2021-09-21 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret, Service Fastighet 
 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Service har återlämnat en omklädningsmodul till kommunstyrelsen. Modulen ligger 
belägen på Bukärrs IP på den kommunägda fastigheten Nötegång 1:108. Byggnadens area är på cirka 
260 kvadratmeter i ett plan. Byggnaden, som bäst lämpar sig för idrottsverksamhet, har tidigare 
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använts som omklädningsrum och förråd då närliggande gräsplan nyttjades. Omklädningsmodulen är i 
dåligt skick och i behov av renovering. 

Förvaltningen för Kultur& Fritid som tidigare nyttjade byggnaden har meddelat att de själva inte 
längre har något behov av byggnaden. Förvaltningen för Kultur& Fritid har vidare undersökt om det 
finns något intresse i kommunens föreningsliv att överta byggnaden men konstaterat att något sådant 
inte finns. 

Samhällsbyggnadskontoret ser inget alternativt nyttjande av byggnaden och den samlade bedömningen 
är att det bästa alternativet är att riva byggnaden. Rivning av modulen samt återställning av marken 
kommer att kosta cirka 350 000 kronor. Finansiering av rivningen sker inom 
samhällsbyggnadskontorets ram. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Nämnden för Service Datum  

2020-11-26 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 111 Dnr 2020-00280  

Återlämning av omklädningsmodul Bukärrs IP 

Beslut 

Nämnden för Service återlämnar omklädningsmodul på Nötegång 1:108 till 

Kommunstyrelsen med rekommendation om försäljning alternativt rivning.  

Beslutsmotivering 

Nämnden för Service bedömer att kommunalt behov av fastigheten inte finns utifrån 

ramen för Service Fastighets uppdrag. 

Nämnden för Service återlämnar därför fastigheten till Kommunstyrelsen för 

bedömning av: 

1) Avyttrande av modulbyggnad. 

2) Rivning av modulbyggnad. 

Sammanfattning av ärendet 

Modulbyggnaden är ca 108 kvm. Byggnaden användes senast som omklädningsrum 

och förråd då gräsplanen nyttjades. Kultur och Fritid har sedan tidigare sagt upp 

avtalet, och inget nytt behov av lokalen finns i dagsläget. 

Modulbyggnaden är bäst lämpad för idrottsverksamhet då det är omklädning samt 

kafé/mötesrum. Stommen i modulen är i sådant skick att modulen går att renovera.  

Uppskattad kostnad för nödvändig renovering uppgår till en kostnad av ca 350 tkr. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-10-25 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur och Fritid 
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SE 2020-00280 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Johan Burman 
0300-837910 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Återlämning av omklädningsmodul Bukärrs IP 

 

Förslag till beslut i Nämnden för Service 

Nämnden för Service återlämnar omklädningsmodul på Nötegång 1:108 till Kommunstyrelsen med 

rekommendation om försäljning alternativt rivning.  

 

Beslutsmotivering 

Nämnden för Service bedömer att kommunalt behov av fastigheten inte finns utifrån ramen för Service 

Fastighets uppdrag. 

Nämnden för Service återlämnar därför fastigheten till Kommunstyrelsen för bedömning av: 

1) Avyttrande av modulbyggnad. 

2) Rivning av modulbyggnad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Modulbyggnaden är ca 108 kvm. 

Byggnaden användes senast som omklädningsrum och förråd då gräsplanen nyttjades. 

Kultur och Fritid har sedan tidigare sagt upp avtalet och inget nytt behov av lokalen finns i dagsläget. 

Modulbyggnaden är bäst lämpad för idrottsverksamhet då det är omklädning samt kafé/mötesrum. 

Stommen i modulen är i sådant skick att modulen går att renovera.  

Uppskattad kostnad för nödvändig renovering uppgår till en kostnad av ca 350 tkr. 
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Uppdrag att riva bostadsmoduler på Smörhålevägen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillse att två bostadsmoduler på Smörhålevägen 
rivs. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har återlämnat två bostadsmoduler belägna på fastigheten Kungsbacka 6:1 med 
adress Smörhålevägen, till kommunstyrelsen. Bostadsmodulerna är i dåligt skick och i behov av 
renovering. Service Fastighet har gjort bedömningen att det krävs investeringar om cirka 1 200 000 
kronor för att nå lägsta godtagbara standard på byggnaderna. 

Frågan om rivning av bostadsmodulerna hanterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 
2021. Kommundirektören fick vid det sammanträdet i uppdrag att förhöra sig om föreningslivets 
intresse av att få bostadsmodulerna på Smörhålevägen. Förvaltningen för Kultur & Fritid har under 
hösten 2021 haft kontakter med kommunens olika föreningar, vilket resultatet att ingen förening har 
visat intresse för modulerna. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Kommunstyrelsen, 2021-06-22, § 182  
Nämnden för Service, 2020-11-26, § 110  
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-10-25  
Skrivelse från polismyndigheten, 2020-10-19  
Kartbilaga, 2021-05-06 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret, Service Fastighet 
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Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Service har återlämnat två bostadsmoduler till kommunstyrelsen, som rymmer två 
respektive fyra lägenheter. Byggnaderna ligger beläget på den kommunägda fastigheten Kungsbacka 
6:1, söder om Inlagsvägen. Service Fastighet har tidigare upplåtit lägenheterna med hyreskontrakt till 
personer som haft svårigheter med att få vanliga hyreskontrakt. 

Service Fastighet har gjort bedömningen att byggnaderna har nått sitt tekniska slutår och för att 
återställa lägenheterna till en godtagbar standard uppskattas att det krävs investeringar på cirka 1 200 
000 kronor. Den senaste tiden har Service Fastighet valt att inte underhålla byggnaderna och inte heller 
hyra ut lägenheterna som finns i byggnaderna. Byggnaderna har idag inte några hyresgäster. 
Byggnaderna ligger på en plats som kan anses som en otrygg. Förvaltningen för Service har tagit in 
synpunkter från Polismyndigheten som bekräftar den bilden.  

Samhällsbyggnadskontoret har inget förslag på alternativt nyttjande av byggnaderna och den samlade 
bedömningen är att det bästa alternativet är att riva byggnaderna Frågan om rivning av 
bostadsmodulerna hanterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2021. 
Kommundirektören fick vid det sammanträdet i uppdrag att förhöra sig om föreningslivets intresse av 
att få bostadsmodulerna på Smörhålevägen. 

Förvaltningen för Kultur& Fritid har under hösten 2021 haft kontakter med kommunens olika 
föreningar, vilket resulterat i att ingen förening har visat intresse för modulerna. Den samlade 
bedömningen från samhällsbyggnadskontoret är därför fortsatt att det inte är skäligt att investera i 
byggnaden och föreslår att de rivs. Service Fastighet bedömer att rivning av modulerna samt 
återställning av marken kommer att kosta cirka 750 000 kronor. Finansiering av rivningen sker inom 
samhällsbyggnadskontorets ram. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 182 Dnr 2021-00591 
Uppdrag att efterhöra föreningslivets intresse av att få 
bostadsmodulerna på Smörhålevägen 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att efterhöra föreningslivets 
intresse av att få bostadsmodulerna på Smörhålevägen av kommunen utan kostnad. 

Reservation 
Fredrik Hansson (C) och Kristina Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har återlämnat två bostadsmoduler belägna på fastigheten 
Kungsbacka 6:1 med adress Smörhålevägen 16A, 16B samt 22, till 
kommunstyrelsen. Bostadsmodulerna är i dåligt skick och i behov av renovering. 
Avdelningen för fastighet inom förvaltningen för Service har gjort bedömningen att 
det krävs investeringar om cirka 1 200 000 kronor för att nå lägsta godtagbara 
standard på byggnaderna. 

Byggnaderna ligger belägna på den kommunägda fastigheten Kungsbacka 6:1, söder 
om Inlagsvägen. Det handlar totalt om två byggnader som rymmer två respektive 
fyra lägenheter i sig. Service Fastighet har tidigare upplåtit lägenheterna med 
hyreskontrakt till personer som haft svårigheter med att få vanliga hyreskontrakt. 

Samhällsbyggnadskontorets har inget förslag på alternativt nyttjande av 
byggnaderna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 220 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Nämnden för Service 2020-11-26, § 110 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-10-25 
Skrivelse från polismyndigheten, 2020-10-19 
Kartbilaga, 2021-05-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Peter Söderberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska ge kommundirektören i uppdrag 
att efterhöra föreningslivets intresse av att få bostadsmodulerna på Smörhålevägen av 
kommunen utan kostnad. 
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Kalle Påsse Sundvall (M), Niklas Mattsson (KD), Maria Losman (MP), Monica 
Neptun (L), Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Peter 
Söderbergs (M) yrkande. 

Eva Borg (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för 
att utreda möjligheterna att skänka bort modulerna till föreningslivet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Peter Söderbergs (M) m.fl. yrkande och 
Eva Borgs (S) återremissyrkande. 

Ordföranden prövar först Eva Borgs (S) återremissyrkande mot att ärendet ska 
avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Peter 
Söderbergs (M) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Peter Söderbergs (M) m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen: 

Ja-röst innebär att bifalla Peter Söderbergs (M) m.fl. yrkande. 
Nej-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 11 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 
som avstår, beslutar att bifalla Peter Söderbergs (M) m.fl. yrkande. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M)       X   
Kalle Påsse Sundvall (M) X   
Anders Ekström (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Maria Gathendahl (M) X   
Fredrik Hansson (C)   X  
Kristina Karlsson (C)  X  
Monica Neptun (L)   X   
Niklas Mattsson (KD) X   
Eva Borg (S)   X 
Johan Tolinsson (S)   X 
Carita Boulwén (SD) X   
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Susanne Andersson (SD)  X   
Maria Losman (MP) X   
Lisa Andersson (M)          X   

Protokollsanteckning 
Annika Hedman (C) stödjer Fredrik Hanssons (C) yrkande. 

Stephan Philipson (M), Franklin Eck (M) och Elin Hysén (L) stödjer Peter 
Söderbergs (M) yrkande. 

Magdalena Sundqvist (S) stödjer Eva Borgs (S) återremissyrkande. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
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Återlämning av bostadsmodul Smörhålevägen 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Service återlämnar bostadsmodul på Smörhålevägen 16A, 16B samt 22 till 

Kommunstyrelsen med rekommendation om rivning. 

Beslutsmotivering 

Fastighetsytan har totalt 2st modulbyggnader som inrymmer 6st lägenheter. 

Det är två lägenheter i det lilla huset a 34 kvm (Smörhålevägen 22) 

Fyra lägenheter i det stora huset a 27 kvm (Smörhålevägen 16 A och B) 

Registrerat byggår är 1988 på byggnaderna. 

Byggnaderna har oftast använts som privatbostäder för personer med svårighet att få andra 

hyreskontrakt och som befinner sig i en sådan livssituation att ”vanliga” lägenheter inte har fungerat. 

Området har en historik av mycket skadegörelse och är att anse som en otrygg plats utifrån antalet 

incidenter och skadegörelse som inträffat på byggnaderna och i bostäderna. 

Akut underhåll, bevakning och åtgärder för skadegörelse har i snitt kostat mellan 50-100tkr/år de 

senaste åren.  

Service Fastighet har den senaste tiden valt att inte renovera lägenheterna efter hyresgäster har flyttat 

och då inte heller erbjudit bostaden till någon annan under tiden för vidare utredning av lokalerna. 

Sista hyresgästen lämnade in sin uppsägning i oktober 2020. 

Det hårda slitaget och byggnadernas kondition gör att byggnaderna har nått sitt tekniska slutår. 

För att återställa lägenheterna till lägsta standard för att åter nyttja som boende krävs en investering på 

ca 1200tkr.  

Byggnadernas skick samt den samlade problembilden innebär att Service Fastighet inte kan anse att 

det är skäligt att investera mer i dem för fortsatt nyttjande som boende. 

 

Området har under längre tid ansetts som en otrygg plats och genom att riva de två befintliga 

bostadsmodulerna frigörs även plats för annan byggnation. 

Inget annat nyttjande finns för lokalerna i det skick de nu är. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse 2020.10.25 

Bilaga 1. Information från Polisen 
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Kommunstyrelsen 

 

Lovisa Eld      Johan Burman 

Förvaltningschef Service    Verksamhetschef Service Fastighet  
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