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1. Året som gått 

1.1 Ekonomiskt utfall 

Utfall Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Intäkter 1 092 208 1 130 361 1 174 080 

Kostnader -1 133 111 -1 192 364 -1 228 194 

Netto -40 903 -62 003 -54 114 

Budget, netto -53 513 -74 908 -70 270 

Avvikelse 12 610 12 905 16 156 

Tabellens belopp anges i tusentals kronor (tkr) 

 
Huvudsakliga förklaringar till ekonomiskt utfall 
Nämnden för Service redovisar en summerad avvikelse på +16,1 miljoner kronor (mkr) för de två 
resultatområdena Service och Fastigheter. 

Pandemin påverkar samtliga verksamheter och då merparten av budgeten utgörs av internhandel blir 
många av effekterna indirekta. 

Resultatområdet Service har totalt +11,7 mkr med den största avvikelsen på Lokalvård där en stor del av 
överskottet beror på lägre kostnader i de administrativa lokalerna som en följd av distansarbete. Positiva 
avvikelser finns också inom Inköp samt Personalförsörjning & Kundstöd och beror främst på vakanta 
tjänster. Måltider har också ett positivt utfall och största förklaringen är lägre produktionskostnader. 
Ekonomisk rådgivning har utnyttjat hela det extra tilldelade covid-beloppet och arbetat bort sin kö. 

Resultatområde Fastighet redovisar ett överskott på 4,4 mkr och det förklaras framförallt av att budget 
för pågående lokalprojekt tilldelats under året, men där den största delen av kostnaderna kommer att 
uppstå år 2022. Resultatet inrymmer även kraftigt ökade energikostnader på grund av högre värme- och 
elpriser. 

 

Investeringar 

Utfall (tusen kronor) Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Inkomster 1 972 231 658 

Utgifter -596 416 -540 216 -348 580 

Netto -594 444 -539 985 -347 922 

Tabellens belopp anges i tusentals kronor (tkr) 

Kommentar till investeringar 
Under året har Parkeringshus Linden, ombyggnationen av Sommarlust förskola samt stora delar av om- 
och tillbyggnaden av Frillesåsskolan färdigställts. Åren 2019 och 2020 har ett betydligt högre utfall än 
år 2021 beroende på att flera stora byggnationer som Kungsbacka badhus, Parkeringshus Linden samt 
Fjärås bräckaskolan då befann sig i den mest kostnadsdrivande produktionsfasen. De största pågående 
byggprojekt är ny- och tillbyggnad av Varlaskolan samt nybyggnation av Skårbyskolans 
utbildningslokaler och idrottshall. 
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1.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Förändringar för invånare och företag  
Kungsbacka växer och Lokalförsörjning har genomfört många nya projekt under året, bland annat så har 
kommunens första egenägda parkeringshus färdigställts, parkeringshus Linden. Projektet möjliggör att 
sporthallsområdet kan fortsätta att växa och skapar förutsättningar för fortsatt bostadsbyggnation.  

 
Dessutom har koncept för gruppbostäder 
ersatts med koncept för boende med särskild 
service, vilket innebär ett flexiblare och 
bredare användningsområde av lokalerna. 

Under året införde Kungsbacka kommun ett 
nytt telefonisystem som ska säkra en högre 
stabilitet och underlätta för medborgare och 
andra som vill komma i kontakt med oss. 

Ett nytt nätverk, LoRaWan-nätet, 
(LongRange) sattes i drift. Det kan ses som 
basen för att använda oss av IoT (Internet of 

Things).Med LoRa-nätverket använder man sensorer som mäter till exempel luft- och vattenkvalitet 
eller trafikflöden. Först ut var möjligheten att mäta badtemperaturer vid populära badplatser, och där 
resultatet sedan publiceras på webben. Sidan med badtemperaturer är en av Kungsbackas mest besökta 
webbsidor. Vi erbjuder nu också fritt nätverk i Idrottsparken, precis som vi gör i alla våra fastigheter, 
med ett nytt gästnätverk. 

Köket på Ekhaga vård- och omsorgsboende har outsourcats i samband med byte av vårdleverantör, och 
köket på Kolla Vård- och omsorgsboende har stängts eftersom annan leverantör har uppdraget att 
leverera måltider till boende på enheten. 

Projektet Goda Måltider som vi tidigare har drivit tillsammans med Vård & Omsorg har under året blivit 
ett etablerat arbetssätt. DIM-projektet (Digitala inköp av måltider), som har i uppdrag att sluta producera 
hemtjänstportioner, har inte genomförts. Leverans i projektet beräknas till våren 2022. 

Kommunen har skapat nya avtal för cirkulära flöden, bland annat inom cyklar, skrädderitjänster och 
arbetskläder, vilket ligger helt i linje med kommunens hållbarhetsarbete. Det har tagits fram 
gemensamma principer för livsmedelsinköp i Halland, vilka under året har blivit beslutade i alla 
halländska kommuner samt regionen. Effekter som önskas uppnås är bland annat att mindre företag ska 
känna trygghet och våga investera och bidra till att stärka den halländska tillväxten. Under året har 
Kungsbacka tillämpat de nya riktlinjerna, vid till exempel upphandling för mejeriprodukter. 

Administrativa processer och styrande dokument 

Inköp har upprättat nya styrdokument som kommunfullmäktige har antagit. Dessa styr hur hela 
kommunen ska hantera sina köp och hur förvaltningarna ska se på sina inköpsbehov. Tack vare 
styrdokumentet sker en kontinuerlig kunskapshöjning som är kommunen till gagn ur både ekonomiskt, 
hållbarhets- som rättssäkerhetsperspektiv. 

Under året har Service etablerat och utsett arkivredogörare inom respektive verksamhet, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för en systematisk dokumenthantering. 

Kataloguppdaterare är en roll som kommit till på de förvaltningar som använder sig av SIHTS-kort, 
vilket gör att ansvarig utgivare på Service har nya kontaktytor. Det medför en ökad kvalitet då de som är 
nära verksamheten också är de som uppdaterar systemen med rätt information. 
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Utmärkelser  

Inköpschefen fick vidare utmärkelsen Årets Inköpare av Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) och under 
Vismadagarna vann Kungsbacka kommun för 7:e året i rad e-handelspris, nu i kategorin "touchless", 
vilket är ett kvitto på ett effektivt arbetssätt där vi minimerar handpåläggning i onödan. 

Viktiga händelser inom personalområdet 
Två nya biträdande verksamhetschefsroller har införts under året, dels inom Fastighet, dels inom Måltid. 
Syftet är att skapa en effektiv och ändamålsenlig organisation, som ökar förutsättningarna för strategiskt 
arbete samt kopplar samman ledning och utveckling med drift. 

Nämndens kommentarer kring coronaviruset, covid-19 
Pågående pandemi har fortsatt att prägla många frågor inom personalområdet. Inom förvaltningen för 
Service har cirka 30 % av medarbetarna möjlighet att utföra sitt arbete, eller delar av sitt arbete, på 
distans, och under stora delar av året har så skett. För dessa yrkesgrupper har nya förutsättningar i 
arbetsmiljön skapats, och såväl positiva som negativa effekter av distansarbete och en förändrad digital 
arbetssituation har visat sig. Kontinuerliga dialoger förs i samverkansforum, i arbetsgrupper, mellan 
chef och medarbetare och i chefsforum, med syfte att ta tillvara positiva aspekter och samtidigt 
förebygga och minimera nya risker. 

Även i verksamheter där arbetet utförts på 
ordinarie arbetsplatser har pandemin i flera 
fall påverkat arbetsrutiner och arbetets 
innehåll. Läget har dock varit stabilt under 
2021 och utöver ordinarie verksamhet så har 
utvecklingsinitiativ kunnat bedrivas. Services 
verksamheter har gjort löpande anpassningar 
vid behov, inte minst Fastighet som 
exempelvis har ställt i ordning 
Tingbergshallen för bredskalig vaccination, 
avvecklat den och därefter ställt i ordning 
Elektronen för samma ändamål.  

 

Tingbergshallen iordningsställs för regionens arbete med storskalig vaccination 

Även Måltider har hanterat förändringar i samband med skolornas distansundervisning. Elever har 
erbjudits att hämta matportioner på skola och gymnasiet. 

Situationen har ställt nya krav på både chefer och medarbetare om flexibilitet och att tänka nytt, något 
som i de flesta fall har fungerat mycket bra. 
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2.    Faktorer i omvärlden som påverkat oss  
under 2021 

Under 2021 har pandemin fortsatt, vilket gör att tillfälliga lösningar och förnyade arbetssätt har blivit en 
del av den nya vardagen. Service fortsätter att ställa om och göra förändringar i sina verksamheter som 
en följd av pandemin och de anpassningar systerförvaltningarna gör på grund av pandemin. 

Ett exempel är att Fastighet under året har iordningställt två stycken större vaccinationscentraler åt 
Region Halland vid två olika tillfällen, vilket har varit resurskrävande och inneburit behov av 
omprioriteringar. 

Brist på inventarier, varor och tjänster hos våra leverantörer 

 Lokalförsörjning har haft utmaningar med att handla upp byggentreprenader. Det gäller främst 
mindre entreprenader, med belopp under cirka tio miljoner kronor, där inga eller få anbud har 
kommit in. Anbudssummorna har överstigit budgeten och de kostnadsbedömningar som har 
gjorts. Konsekvensen har blivit att projekt har fått ändra inriktning på lösning eller att 
upphandlingsförfarandet har fått ändrats. En förändrad hantering har fått till följd att ursprunglig 
tidplan har behövt ändras. Även Fastighet har upplevt en ökad svårighet att få in anbud på 
mindre arbeten. 

 Pandemin är också orsak till förseningar av vissa inventarier och komponenter, då det råder 
brist i världen. Det medför förseningar för flera verksamheter, främst Digitalt center, 
Lokalförsörjning, Fastigheter och Fordon.  

 Bristen på komponenter och halvledare har medfört längre leveranstider för klientdatorer och 
telefoner, men det har också påverkat Digitalt centers inköp av utrustning till vår IT-
infrastruktur. 

 Pandemin har präglat Lokalvårds verksamhet under 2021, där extra utbildningsinsatser, stor 
materialbrist (handskar, handsprit med mera) samt stora prishöjningar på skyddsartiklar är 
exempel. 

 Det ökade el-priset i slutet av året har påverkat vår kostnad för energiförbrukning. 
 Våra livsmedelsgrossister har minskat sin försäljning, delvis på grund av stängda 

gymnasieskolormen framförallt genom en minskad efterfrågan i den privata sektorn. Det finns 
en osäkerhet kring prisnivån för livsmedel och hur ökade kostnader för drivmedel kommer att 
påverka verksamheten framöver. 

Förändrade arbetssätt 

 Behovet av administrativa lokaler har förändrats stort under året. Restriktioner, distansarbete 
och en ökad digitalisering har i kombination med kommunens förhållningssätt skapat nya 
förutsättningar för att effektivisera nyttjandet av våra lokaler och därmed leda till sänkta 
kostnader framöver. 

 Återgången till mer arbete på plats efter att restriktioner tagits bort ställer andra krav på våra 
administrativa lokaler, exempelvis har vi ändrat typer av zoner i aktivitetsbaserat samt 
kompletterat med lämplig utrustning för exempelvis digitala- eller hybridmöten. 

En ytterligare följd av pandemin är att få samarbetspartners genomfört utbildningar inom Hjärt- och 
lungräddning och brandskydd. Det var en förbättring i slutet av året, en trend vi hoppas kunna förvalta 
och bygga vidare på under 2022. 
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3. Uppföljning av mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter 
fram och utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem 
kommunövergripande mål. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet 
och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. De kommunövergripande målen preciseras i 
fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd och överförmyndare i samverkan. 
Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande målen. Fokusområdena kan 
brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån de 
kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 
förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål 
ska tas om hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma 
målarbetet bidra i olika omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli 
betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram 
genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 
för checkpoints. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den 
kvalitativa uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och därför behöver vi 
vara uthålliga eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, 
vilket innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret 
ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp 
arbetet och göra en samlad analys. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i    

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden   
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för 
olika behov, generationer och livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.  
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och 
kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Service bidrar till att uppnå målet genom att stå för en hållbar förvaltning av våra fastigheter och 
miljöer. I programmet för hållbarhet har vi ett uttryckt mål där vi vill att ”våra publika lokaler och 
miljöer ska vara tillgängliga och vara sociala mötesplatser.” Det gör vi genom att säkerställa att vår 
skötsel är optimal, att vi åtgärdar och motverkar störningsärenden, klotter och skadegörelse samt att vi 
tillgängliggör och arbetar med att våra miljöer ska vara inbjudande och att våra kommuninvånare vill 
använda våra publika miljöer, i och runt om våra fastigheter.  

I den nya lokalplanen som kommunfullmäktige beslutade i juni, planeras det för lokallösningar som 
bidrar till trivsamma och funktionella lokaler. Genom att planera för samnyttjande av lokaler kan de 
användas som mötesplatser för olika målgrupper. 



Nämnden för Service  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2021 
 

   

 8 

Handlingen Principer för lokalplanering har reviderats och tydliggjorts under de senaste åren och detta 
arbete är nu klart. Uppdraget syftar till att samla, förtydliga och beskriva befintliga aktiviteter inom 
lokalförsörjningsområdet och lokalinvestering. Genom en enhetlig syn på ansvar, beslut och processer 
utgör principerna stöd och vägledning vid den tidiga planeringen av lokalbehov, för att skapa största 
möjliga kostnadseffektivitet vid lokalplaneringen. Principerna är ett stöd och ger förtydligande till den 
styrning som numera finns med i kommunbudgeten. 

Service har utvecklat konceptlokaler under flera år, till exempel vård- och omsorgsboenden och 
utbildningslokaler. Med ett koncept kan tid, ekonomi och personella resurser, i detaljplaneskedet och i 
förstudieskedet, sparas in. Konceptet bidrar till en enhetlig utformning av lokaler. Konceptlokaler för 
Boende med Särskild Service (BmSS) har avslutats. Under hösten har en omvärldsbevakning gjorts och 
ett koncept för idrottshallar har nu påbörjats. 

Färdigställandet av Parkeringshus Linden har haft fokus på trygga miljöer. God belysning, ljusa färger 
och transparenta fasadmaterial ska bidra till att parkeringshuset på cirka 33 000 kvm ska upplevas som 
tryggt, trots dess volym. 

De senaste åren har antalet hjärtstartare i och runt våra lokaler ökat samt tillgängliggjorts fler för 
allmänheten. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Bäst att leva, Kungsbackas placering i 
ranking av Sveriges kommuner enligt 
Tidningen Fokus. 

24 15 5 3 <20 

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

72 68 69  * 

Antal påbörjade bostäder  501 234  550 

Antal färdigställda bostäder  418 248  430 

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

64 60 59  * 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till 
fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s 
medborgarundersökning, index i skala 0–
100). 

66 66 65  * 
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3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Beslutats av  
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala 
hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.                                       

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Fastighet på Service bidrar till att uppnå målet genom sitt hållbarhetsprogram "Hållbara Fastigheter". Vi 
påverkar genom att minska vår energianvändning, skapa giftfria miljöer, återanvända material och 
inventarier, skapa förutsättningar för alla verksamheter att kunna källsortera, skapa en fossilfri 
fordonsflotta som vi kan samutnyttja i större utsträckning. Utöver detta arbetar vi även aktivt med att ta 
fram en hållbar fastighetsstrategi för kommunens befintliga bestånd. Genom en strategisk 
underhållsplanering ska vi veta att rätt investeringar och underhåll görs på kommunens fastigheter. Vi 
tänker långsiktigt och försöker göra kloka investeringar för energibesparing på sikt och ett minskat 
behov av underhåll. 

Maten har en stor påverkan på miljön och Service har varit drivande i att ta fram innehållet i de 
gemensamma principerna för inköp av livsmedel i Halland vilket har resulterat i styrdokumentet 
Gemensamma inköpsprinciper för livsmedel. Det förväntade resultatet är att det ska underlätta vid 
livsmedelsupphandlingar, att alla ställer samma krav på respektive livsmedel och att våra leverantörer 
vet vad de kan förvänta sig av Hallandskommunerna och Regionen. 

Arbetet med miljöanpassade menyer och recept som bidrar till sänkt CO-påverkan fortsätter. Under 
2021 når vi målvärdet för koldioxidutsläpp som var 2,0. Utöver arbetet med menyernas klimatpåverkan 
pågår ett projekt för att minska matsvinnet på kommunens förskolor och skolor. Matsvinnet vägs på 
förskolor och skolor, och i det arbetet medverkar barn och elever vilket skapar ett större engagemang 
och förståelse för varför ett minskat matsvinn är viktigt. Arbetet ger resultat, jämfört med 2020 har det 
totala matsvinnet minskat med sex ton. 

Hållbar konsumtion har varit ett prioriterat initiativ till fullmäktiges mål, och är fortsatt ett prioriterat 
arbetsområde för att närma oss målen i agenda 2030. Genom uppdraget fortsätter vi att utveckla 
kommunens konsumtion i en hållbar riktning genom att göra den mer genomtänkt, cirkulär och 
resurseffektiv. Det sker bland annat genom utbildning och avtal som stödjer en hållbar konsumtion, 
exempelvis skrädderiavtalet. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras 
under hösten 2020. 

2,2    1,9** 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

73 74 45  77 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

68% 95% 100%  99% 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

99% 99% 99%  99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor 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 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Flickor. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

91% 89% 85%  90% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Pojkar. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

91% 90% 88%  90% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Flickor. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

75% 73% 70%  80% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Pojkar. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

88% 81% 84%  90% 

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i 
% - Flickor. 

 58% 70%  71% 

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i 
% - Pojkar. 

 61% 80%  81% 
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3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av  
Kommunfullmäktige 

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

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Service har skapat ett särskilt nyhetsbrev som skickas till entreprenörer för att uppmärksamma 
entreprenörer på kommande byggentreprenader. Företagen ges på detta sätt bättre möjligheter att 
planera för kommande upphandlingar. 

För att göra det mer attraktivt att lämna anbud på hantverkstjänster och skapa möjlighet för fler företag 
att lämna anbud gör vi förnyad konkurrensutsättning på arbeten över 50 000 kronor. De upphandlade 
entreprenörerna i hantverkstjänster har erbjudits utbildning i bra miljöval för att vi gemensamt skall 
arbeta med att förbättra förutsättningarna i produktvalen. 

Lokalvård har haft ett annorlunda angreppssätt i sin upphandling av externa leverantörer, där fokus har 
varit på partnerskap och gemensamt utvecklingsarbete, och inte enbart på pris. Kvaliteten har blivit 
märkbart bättre, relationer har stärkts och de externa leverantörerna tar mer och mer ansvar för att vara 
ambassadörer för Kungsbacka kommun. 

Energirådgivningen strävar efter att nå fler små- och medelstora företag och har genom sina websända 
utbildningar nått ut till fler företag och privatpersoner under pandemiåret. 

I prioinitiativet "Samverkansarenor med näringslivet", så deltar Service genom inköp och 
praktikutvecklingen. Båda verksamheterna har på olika sätt kontaktytor med näringslivet. 
 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Insikt, SKRs servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning för 
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt 
betygsindex 0-100, för hur företag i 
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av 
företagsklimatet. 

63 62 62 66 70 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3,2 3,4 3,3  3,6 
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3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Beslutats av   
Kommunfullmäktige 

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

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Förvaltningen för Service arbetar aktivt med att erbjuda meningsfulla 
praktikplatser. Det har lett till att verksamheterna tar emot fler praktikanter och 
Lokalvård har anställt en person som stod långt ifrån arbetsmarknaden. 

Under sommaren gjorde förvaltningen en kraftsamling och arbetade över gränserna för att kunna 
erbjuda gymnasieungdomar feriearbete. På grund av pandemin fick vi tänka om och tänka nytt, så att 
flera kunde arbeta hemifrån. Tack vare ett gott samarbete kunde vi erbjuda drygt 100 platser, vilket är 
fler än vad vi har gjort tidigare år. Vi vet att vi har bidragit till att skapa en positiv inställning bland 
ungdomar inom kommunen. 

En god och näringsrik måltid är viktigt oavsett det gäller barn eller vuxnas välmående och utveckling. 
Verksamheterna arbetar därför kontinuerligt för att måltiden ska vara en integrerad del av skolans 
vardag, för att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att kunna ta tillvara sin kapacitet. 
Samarbetsprojektet som måltid drivit tillsammans med Vård & Omsorg på våra äldreboende, med fokus 
på måltidernas kvalitet och gästens delaktighet, har blivit ett etablerat arbetssätt. 

Under 2021 gjordes olika insatser för att stärka upp Ekonomisk rådgivning. Med hjälp av ett särskilt 
covid-stöd från kommunstyrelsen kunde en extra handläggare anställas och kommunikativa insatser 
genomföras. Det ledde till att kön kunde arbetas bort och att verksamheten istället nu kan göra proaktiva 
och förebyggande insatser med syfte att ge målgruppen bättre möjlighet att ta ansvar för sin egen 
försörjning. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

240 238 246 239,2 245 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

3% 2,2% 2,8%  2,8% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs enligt 
Skolinspektionens skolenkät. Enkäten 
genomförs vartannat år. 

 7,3  7,8 7,6 

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

13,9 13,8 14 14,3 14 

Andel vuxna personer som inte återkommit 
till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

73% 78% 82%  90% 
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3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Beslutats av  
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att 
vara medskapande i att utforma det goda livet. 
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt 
bemötta i kontakt med kommunen. 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och 
ledare. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Kungsbacka direkt är invånarens väg in till kommunen och genom Kungsbacka direkt säkerställer vi att 
invånarna blir sedda och att deras ärende kommer till rätt ställe.  

 
 Andel som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga 
är 96 %. 
 Andel invånare som upplever ett gott 
bemötande vid kontakt med kommunens 
kundcenter är 89 %. 

 

 

 

 

Inom ramen för digitalisering har vi under året driftsatt ett LoRaWan-nät (LongRange) som möjliggör 
att man kan samla in data från olika typer av sensorer. Den första tillämpningen var att mäta 
badtemperaturen vid några av kommunens populära badplatser, där uppgifterna publiceras automatiskt 
på Kungsbacka.se. Digitalt center har också varit delaktiga i att kommunen nu erbjuder ett nytt 
gästnätverk i alla våra fastigheter och i Idrottsparken. 

Matråd genomförs kontinuerligt på skolor, där elever får möjlighet till dialog och inflytande för att 
påverka skolmåltiden. Även inom Vård & Omsorg har de boende möjlighet att framföra synpunkter och 
ha inflytande kring måltiderna, vilket exempelvis projektet Goda Måltider har bidragit till. 

Under året har Service haft ett stort deltagande i arbetet med en ny e-tjänstplattform. I december 
lanserades bland annat anställningsavtalet där en rad förbättringar har gjorts för att öka den interna 
effektiviteten. 

I Services eget fokusområde Engagerade och motiverade medarbetare, gör vi en långsiktig satsning på 
jämställdhet för chefer och politiker, där vi under hösten genomförde en första kunskapshöjande träff 
med samtliga chefer på Service. Arbetet ska leda till en högre förståelse för olika perspektiv i beslut och 
arbetssätt. 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Nöjd-inflytande index för hur 
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till 
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 
0-100). 

47 43 41  * 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar. Ny indikator från och 
med år 2020 

     

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 
Mätningen görs vartannat år. 

76  77,8  79 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

77 91 91  91 
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4. Uppföljning av verksamhet 
Lokalförsörjning 

Lokalförsörjning har levererat som planerat i det stora hela och viktiga händelser under året är 
färdigställande av parkeringshus Linden och Sporthallarna.  

 
Flera projekt har dock drabbats av ekonomiska 
och/eller tidsmässiga utmaningar utöver det vanliga. 
Ett av skälen är påverkan av pandemin med 
prishöjningar på material som en följd. Det har i sin 
tur inneburit höga anbud som har lett till att avsatta 
projektbudgetar inte har kunnat infriats. En annan 
konsekvens av pandemin är förseningar av 
leveranser på material och inventarier. Påverkan av 
pandemin i kombination med högt tryck på 
marknaden har också inneburit att få eller inga anbud 
har kommit in vilket har orsakat förseningar eller fått 
en påverkan på kostnaderna. Budgetmedel har 
kunnat omfördelats mellan projekt och begäran om 
ytterligare investeringsmedel har därför inte behövts 
göras. 

Enstaka projekt har påverkats av överklagan av 
bygglov, där bygglovet för ett projekt upphävdes av 
Länsstyrelsen. Konsekvensen blev att projektet fick 

stoppas och att entreprenadkontraktet med entreprenör fick avbrytas med följd att en ny upphandling 
måste genomföras. Tidspåverkan bedöms i dagsläget uppgå till ca 1,5 år. 

Nytt sätt att anskaffa lokaler har prövats som innebär avrop av förskolebyggnad från Sveriges 
kommuner och regioners ramavtal. Aktuellt projekt ska fungera som pilotprojekt och utvärderas inför 
ytterligare avrop av standardiserade förskolelokaler. 

Arbetet med större utvecklingsinitiativ har i princip löpt på som planerat. Uppstart av koncept för 
idrottshallar har skett. Revidering av koncept för boende med särskild service och koncept för 
utbildningslokaler har utförts. Satsning har gjorts på indirekt ledarskap och grupputveckling för 
verksamheten. 

Fastighet 

Trots pandemins fortsatta påverkan så har Fastighet kunnat leverera sitt ordinarie uppdrag och tjänster i 
stort. 

Fastighets fokusområden under året har varit Partnerskap, Hållbarhet, ”Fastighetsstrategi”, ”Stolta 
medarbetare som framgångsfaktor” samt implementering och vidareutveckling av systemstödet 
Pythagoras. Verksamhetsplanen har under året bestått av tio stycken utvecklingsprojekt- och initiativ. 
Bedömningen är att 90 % av verksamhetsplanen uppfylls helt eller delvis. Nya lokaler som tillkommit 
under året är inhyrda idrottshallar i centrala Kungsbacka, parkeringshus Linden på cirka 30 000 
kvadratmeter samt delar av nya Frillesåsskolan. 

Verksamhetsområdet Fordon blev 2021 en del av Fastighets verksamhet. Enheten Fordon bidrar till och 
inspirerar med en framgångsrik utveckling inom RPA och PowerBI. Fordon har under året även arbetat 
med att uppdatera fordonspolicyn, arbetssätt för bil-delning samt nya rutiner för investeringssamordning 
för ladd-infrastruktur. 
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Fastighet har förenklat för föreningar att utföra korrekta och egna verksamhetsanpassningar och det har 
levererats fler tjänster till Teknik, Kungsbacka bredbandsnät, främst inom beredskap och teknisk 
förvaltning. Fastighet har utvecklat processer tillsammans med partners, bland annat processer för 
ändehantering tillsammans med Vård & omsorg. 

Under året har Fastighet tillgängliggjort vaccinationscentral för storskalig vaccinering vid två tillfällen, 
Tingbergshallen i våras och Elektronen i december, vilket bidrar till stor samhällsnytta. 

Lokalvård 

Arbetet med “Framtida arbetssätt” fortskrider 
enligt verksamhetsplanen. Flera aktiviteter 
har genomförts under 2021 med ett stort 
engagemang och delaktighet bland 
medarbetarna. Nu är verksamheten redo för 
införande den 1 januari 2022. Syftet är att 
utöka med fler tillsvidareanställda 
medarbetare, resurspersoner, istället för att ta 
in timvikarier. Effekten väntas blir en jämnare 
och bättre kvalitet. 

Lokalvård har utvecklat ett gott samarbete 
med de två upphandlade lokalvårdsföretagen. 
Genom tät dialog har en ökad kvalitét på 
utförandet uppnåtts och en stabil drift är igång. Ett ytterligare steg är att undersöka möjligheterna för 
dem att ta emot praktikanter från arbetsmarknadsenheten in i företagen. 

Något som Lokalvård inte kunde förutse, var att Kungsbackas samtliga förvaltningar har behov av att 
beställa extra städuppdrag. Ur ett ekonomiskt perspektiv tillkommer drygt 10 % i kostnader i jämförelse 
med de stående, upphandlade dagliga tjänsterna, på grund av att overheadkostnaderna här bärs helt i 
Lokalvårds organisation. 

Måltid 

Måltid har i stort levererat enligt plan. Svinnprojektet har dock blivit försenat på grund av pandemin, 
och kommer att fortsätta under 2022. 

Satsningen på digital utveckling för medarbetare i kök på förskolor är avslutad, och en workshop har 
genomförts i syfte att kartlägga digitala arbetssätt och utrustning i köken. En introduktionsutbildning i 
KLOK för timanställda medarbetare i har tagits fram i syfte att säkerställa kompetens och en god 
arbetsmiljö. 

Heltid som norm är fortsatt en stor utmaning. Verksamheten har arbetat systematiskt och nu är andelen 
heltidsanställda uppe i 66 %. 

Verksamhetsförändringar inom Vård & Omsorg har haft stor påverkan på måltidsverksamheten. Det har 
skett en fördröjning av projektet som hanterar hemtjänstportioner. Köket på Ekhaga vård- och 
omsorgsboende har outsourcats tillsammans med driften på boendet. Kolla vård- och omsorgsboende 
kök har vi stängt eftersom vi inte haft uppdraget att leverera måltider till boendet och det har funnits 
tillgänglig produktionskapacitet på andra enheter. 
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Inköp 

Inköps nya styrdokument börjar ge resultat och det är tydligt att verksamheterna har fått högre 
kunskaper kring sin inköpshantering. Det finns en naturlig inställning till våra hållbarhetsmål och 
kravställning kopplad till Agenda 2030 blir ett alltmer naturligt inslag i kravställandet på våra 
leverantörer. Årets internkontroll fokuserar bland annat på direktupphandlingar och hur riktlinjer och 
delegationer efterlevs. Här har internkontrollen arbetat aktivt tillsammans med Inköp för att få till en 
granskning som går att genomföra. 

Dokumenthanteringen regleras inom kort som en del i kommungemensamma stödprocesser för att skapa 
en större tydlighet och liksidighet kring hur ärendena hanteras, så att kommunen hanterar dessa på 
samma sätt. Införandet av ett kommungemensamt diarium (avtalsdatabas) för inköpsärenden kommer att 
implementeras inom kort. Då kommer man hitta avtalen i samma diarium vilket har många fördelar, till 
exempel en ökad rättssäkerhet, större transparens och vid utlämnande av allmän handling. 

Under 2021 har organisationen justerats för att möta nya arbetssätt med tvärfunktionella team, vilket 
bland annat innebär att en ny roll som upphandlingsledare har införts. Samarbetet med 
näringslivsenheten på kommunledningskontoret förstärks dels genom företagarfrukostar och öppet hus, 
men också i prioinitiativet "Samverkansarenor med näringsliv". 

Kommundirektörens uppdrag kring trygg och säker upphandling har genomförts och kommer att 
slutrapporteras under året. Det pågår också ett särskilt samarbete med Upphandlingsmyndigheten inom 
ramen för regeringsuppdraget ändamålsenlig organisering av inköp. 

Digitalt center 

Digitalt center fortsätter att leverera sina IT-tjänster med en hög och jämn tillgänglighet väl i linje med 
de överenskomna nivåerna på tjänsterna. Infrastrukturen fungerar väl och är stabil med 
tillgänglighetstider på över 99,7 % på både nätverk och servrar. Våra utvecklingsinitiativ följer i stort 
sett den plan som presenterats. 

Under året så har en ny integrationsplattform tagits i bruk, en ny telefonilösning är implementerad, 
LoRaWan nätet är driftsatt och Kungsbacka har fått ett nytt gästnätverk. Förskola & Grundskola har 
tackat ja till fortsatt supporterbjudande och Individ & Familjeomsorg har fått stöttning i deras arbete att 
byta större delen av deras datorpark. 

Digitalt center har börjat erbjuda Support-på-
plats på våra aktivitetsbaserade arbetsplatser, 
stöttat kommunledningskontoret i arbetet med 
att erbjuda hem-arbetsplatser under pandemin, 
samt även inventerat och uppgraderat tekniken i 
de konferensrum som finns på de 
aktivitetsbaserade arbetsplatserna. 

Det interna utvecklingsarbetet har haft säkerhet 
som tema under året och vi har sett över våra 
interna ansvarsområden. I samarbete med 
kommunledningskontoret har vi också börjat 
arbeta med ett gemensamt projekt, Mot visionen 
med hjälp av digitalisering. Inom ramen för 

projektet har vi tagit hjälp av ett forskarteam på Swedish Center for digital Innovation, för att få deras 
bild av vilka utmaningar vi står inför. 
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Personalförsörjning och Kundstöd 

Personalförsörjning och Kundstöds leveranser har i stort sett följt planen, många mål är uppfyllda och 
aktiviteter genomförda. 

 
Ekonomisk rådgivning fick ekonomisk 
förstärkning, dels med så kallade covidmedel, 
dels med medel inom det egna 
verksamhetsområdet, och kunde utöka med två 
medarbetare. Kön som hade uppstått kunde 
arbetas bort för att istället skapa utrymme och 
kunna fokusera på ett proaktivt och förebyggande 
arbete. 

 

Medarbetare på ekonomisk rådgivning 

I maj utfördes en externrevision på kommunens SITHS-organisation. Leverantören hittade sju mindre 
avvikelser som korrigerades under sommaren och i oktober godkändes alla med gott betyg. 

Service direkt har skapat en ny kundundersökning där en kortare enkät skickas ut efter att ett ärende har 
stängts. Det första halvåret var det en relativt låg svarsfrekvens, 16 %, men feedbacken har varit mycket 
bra, i form av fina betyg och bra kommentarer.  

Sommarens feriearbetare kunde på grund av restriktioner inte erbjudas samma upplägg som tidigare år. 
Verksamheten gick därför ihop och arbetade tillsammans för att så många som möjligt skulle få 
feriearbete och för att det skulle bli så kvalitativt som möjligt för ungdomarna. Under höstterminens 
praktikperiod erbjöds praktikplatser igen. Arbetet sker nu gemensamt inom verksamheten för att kunna 
erbjuda ett bredare praktikprogram för fler elever. 

Lönecenter har under året tagit över arbetet med att administrera, prioritera och ansöka om 
omställningsfonden till förvaltningarna från kommunledningskontoret. 

Utveckling & administration 

Services utvecklingsportfölj har löpande innehållit närmare 30 utvecklingsinitiativ under året, varav 
cirka en tredjedel av dessa har varit digitala initiativ. 

Enheten har slutfört 14 uppdrag under året, varav 5 har varit en del av förvaltningens 
utvecklingsportfölj. Enheten har bland annat drivit och slutfört den kommunövergripande förstudien för 
digital betalhantering och förberedelser för anskaffning pågår. Leverans har skett av de nya e-tjänsterna 
för digitalt anställningsavtal och ändring av behörigheter. 

Arkivbeskrivningen har reviderats och rollen arkivredogörare har utsetts inom alla verksamheter inom 
förvaltningen. Dokumenthanteringsplan och delegationsförteckning revideras årligen, så även i år. Detta 
arbete kräver ett intensivt samarbete med alla verksamheter, vilket har fungerat väl och resultatet har 
skapat god ordning och reda på förvaltningen. 

Fokus för enhetens egna utvecklingsinitiativ har varit införandet av verksamhetssystemet Pythagoras 
och framtagningar av utbildningar i de administrativa processerna. Tyvärr har det planerade uppdraget 
för förbättrat dataskyddsarbete inte kunnat starta som planerat, men är nu under uppstart. 

Den regelbundna interna granskningen av förvaltningens dataskyddsarbete skedde under november då 
15 områden granskades. Det identifierades inga allvarliga avvikelser, och sju områden var helt 
uppfyllda och åtta var delvis uppfyllda. 

Enheten tog emot tio feriearbetare i samarbete med flera verksamheter, och har även tagit emot en LIA-
praktikant och under hösten sju PRAO-elever under två perioder. 
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Ekonomi 

Services gemensamma ekonomifunktion levererar överlag enligt uppsatta mål och verksamhetsplan. 
Ekonomi ska gemensamt med övriga verksamheter inom förvaltningen sträva efter att erbjuda 
kvalificerade tjänster till konkurrenskraftiga priser i internhandeln med systerförvaltningar. Inom detta 
uppdrag är Ekonomi involverade i ett antal aktiviteter som genererats från förvaltningens prioriterade 
områden utifrån målbilden. 

En aktivitet som hör till fokusområdet Mer för pengarna är analyser av några av förvaltningens 
prismodeller. Arbetet förväntas mynna ut i om en eller flera av modellerna bör förändras. Hur Service, 
utifrån ett ekonomiperspektiv, kan använda Power BI som ett effektivt verktyg är ytterligare en aktivitet 
som pågår. 

Under 2021 har ekonomiteamet tillsammans med Fastighet genomfört en analys av hyreskostnadens 
ingående delar jämfört med några andra kommuner. Några slutsatser var att Kungsbacka har högre 
hyreskostnader på grund av en större andel inhyrda fastigheter samt ett nyare fastighetsbestånd. 
Kungsbacka har även fler saker som ingår i den totala hyreskostnaden vilket var ytterligare en bland 
flera andra förklaringar till de högre kostnaderna. 

HR och Kommunikation 

HR och Kommunikation har under året överlag levererat enligt uppsatta mål och verksamhetsplan. HR-
funktionens bidrag är tydligast i relation till målet om Kungsbacka som ett medskapande samhälle med 
öppen attityd och fokusområde attraktiv arbetsgivare, genom stöd till förvaltning och ledningsgrupper 
gällande medarbetarskap, ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. 

Den förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanen som togs fram under föregående år 
implementerades under början av 2021 och flera aktiviteter har genomförts eller påbörjats. HR-
funktionen har vidare fokuserat på att stötta chefer och ta fram rutiner och strukturer för utveckling av 
systematiskt arbetsmiljöarbete, framförallt gällande kontinuerliga arbetsmiljöenkäter, så kallade 
pulsmätningar, samt olika former av arbete för att förebygga risker i det dagliga arbetet. 

Funktionens verksamhetsnära stöd i individuella och verksamhetsspecifika personalrelaterade 
utmaningar är fortsatt efterfrågat från verksamheterna och möjliggör en rättssäker och korrekt hantering 
i personalärenden och fackliga dialoger. 

Kommunikationsenheten har, vid sidan om 
löpande dagliga kommunikationsinsatser, 
fokuserat på att spegla hur förvaltningen 
arbetar med nämndens målbild och 
fokusområdena Partnerskap, Mer för 
pengarna och Engagerade medarbetare. 
Enheten har också prioriterat insatser för 
Lokalförsörjning för att stärka Services roll i 
ett växande Kungsbacka. En 
kommunikationsplan med tillhörande 
checklista, målgruppsanalys och rutiner har 
arbetats fram och kommer tillämpas under 
2022 för att säkerställa olika projekts 
kommunikationsbehov, internt och externt. 
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Styrkort  

Förvaltningen för Service har sett över arbetet med styrkort under året. Det har resulterat i totalt fler 
antal nyckeltal, framförallt nyckeltal med målvärde. En del av nyckeltalen har bytts ut, både nyckeltal 
med och utan målvärde. Arbetet har lett till att uppföljningen av vilka nyckeltal som lyfts vidare för 
analys till ledningsgrupp och till nämnd månadsvis kommer att hanteras på ett nytt sätt, där 
verksamheterna nu har ett större ägandeskap över vilka tal som tas vidare. På så vis skapas en större 
delaktighet, engagemang och medskapande med syfte att utveckla verksamheten. Det är fortsatt en 
utmaning att hitta mått som avspeglar våra partners uppfattning om vår leverans. 

Under året har förvaltningen arbetat med 531 nyckeltal i styrkorten. Flera av dessa nyckeltal rapporteras 
av flera enheter, så samtliga nyckeltal är inte unika. 222 av dessa 531 har inte ett målvärde. Av 
kvarvarande 309 har 166 rapporterats som gröna vid årets slut, 26 som gula samt 117 som röda. Det 
innebär att 54 % av nyckeltalen med målvärde har rapporterats som gröna vid årets slut. 

Det finns några nyckeltal som är särskilt värda att kommentera: 

 Under året har Heltid som norm varit fokus i flera verksamheter i allmänhet, men för Måltid i 
synnerhet. I styrkortet mäter vi andel av medarbetarna på Service som arbetar heltid, vilket har 
ökat från 73,13 % vid året början till 83,25 % vid årets slut. 

 Lokalvård har fortsatt projektet Framtidens arbetssätt, där de ska minska antalet vikarier. Detta 
kan följas i styrkortet där vi ser att kostnaden för timvikarier har minskat på totalen även om 
vissa månader har avvikelser.  

 Tre nyckeltal som vi över tid har haft utmaningar med är riskobservationer, 
betalningspåminnelser och löneskulder. Dessa tre nyckeltal har trots återkommande 
kommunikationsinsatser och diverse aktiviteter inte nått de resultat vi önskat. 

 Ärenden i kö för ekonomisk rådgivning har minskat från 86 i början av året till 0 i slutet av året. 
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5.  Personal 

5.1 Kompetensförsörjning 

5.1.1   Attrahera/rekrytera 

Strategisk kompetensförsörjning 
I januari fattades beslut om en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan. Denna syftar till att 
skapa en gemensam bild av de utmaningar Service står inför och formulera gemensamma aktiviteter för 
att möta dem. Det handlar om att förse organisationen med rätt sorts ny kompetens, men också att 
säkerställa att befintliga medarbetare har förmåga att hantera de uppgifter och uppdrag som de ställs 
inför. 

Service är en förvaltning med en stor bredd av verksamhetsområden och yrken. Välfärdsutmaningen, 
och med den förestående kompetensbrister, medför att grupper som exempelvis projektsamordnare, 
lokalplanerare, erfarna upphandlare och IT-specialister allt tydligare har visat sig vara svårrekryterade. 
Samtidigt har det varit relativt lätt att attrahera exempelvis administratörer, fastighetsförvaltare, 
lokalvårdare och enhetschefer. 

Utmaningarna inom kompetensförsörjning innebär ett ökat behov av tät dialog med rekryteringscenter. 
Förvaltningen har arbetat för att stärka samarbetet mellan rekryterande chefer, HR, rekryteringspartners 
och marknaden, men det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare och utveckla arbetssätt. 

Interna karriärvägar och kommunikation  
Under 2021 har ett flertal chefsuppdrag inom Service öppnat upp för interna karriärvägar bland 
befintliga medarbetare, något som bidragit till en intern rörlighet och goda möjligheter till ledarskap 
med tydliga värderingar utifrån Kungsbackas värdegrund. Förvaltningen ser positivt på kommunens 
utvecklingsprogram Jag vill bli chef och Leda utan att vara chef, och Service har haft flera deltagare i 
programmen. 

Kommunikativa insatser i strategisk marknadsföring av vårt arbetsgivarmärke samt arbete utifrån 
behovsanpassad plan för respektive verksamhet avseende kommunikation har också påbörjats. Syftet är 
att öka förvaltningens kompetens och förmåga att attrahera och rekrytera samt stärka 
arbetsgivarvarumärket. 

I samband med rekrytering har förvaltningen vid flera tillfällen prövat nya sätt att nå ut till kandidater 
och nya sätt att berätta om sin verksamhet. Framför allt finns exempel på kortare filminspelningar från 
chef eller medarbetare, som har fått ett bra genomslag. 

Praktikplatser 
Service tar löpande emot praktikanter av olika slag. Dessutom har ett stort antal ungdomar fått möjlighet 
att genomföra feriearbete inom förvaltningens olika verksamheter. På så sätt bidrar förvaltningen till 
ökat samhällsansvar, samtidigt som vi etablerar och stärker kontakter med arbetsmarknadens aktörer 
och får kunskap och förståelse för olika målgruppers behov. 

Att ta emot praktikanter är en av aktiviteterna i komptensförsörjningsplanen och ett sätt att attrahera 
framtidens medarbetare. Praktikanternas närvaro har också bidragit till ett ökat kunskapsutbyte och en 
större mångfald i flertalet av våra verksamheter. Detta har lett till en förvaltningsgemensam 
kompetenshöjning i förmågan att välkomna, leda och samarbeta i sammanhang präglade av mångfald. 
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5.1.2   Utveckla/behålla 

Förvaltningen för Service har under våren 2021 genomfört såväl löpande arbete som mer avgränsande 
aktiviteter med syfte att utveckla och behålla befintliga medarbetare. 

Som en del av kompetensförsörjningsplanen har de tre kompetensområdena medarbetarskap, 
partnerskap och digital kompetens identifierats som särskilt betydelsefulla, och inom samtliga områden 
har aktiviteter genomförts under året. Vad gäller medarbetarskapet samordnas utvecklingsarbetet med 
övriga förvaltningar och under nästa år kommer hela Kungsbacka kommun gå in i ett mer aktivt 
implementeringsarbete av konceptet utvecklande medarbetarskap. 

Vidare har interna utvecklingsmöjligheter identifierats som ett område i behov av en ökad tydlighet och 
kvalitetssäkrad process. HR har påbörjat arbetet, och tillsammans med Utveckling och Administration 
kommer ett fortsatt arbete ske med att identifiera roller inom förvaltningen lämpliga för seniora uppdrag 
och specialisering. Det pågår också ett arbete med att se över och tydliggöra förutsättningarna för intern 
rörlighet. 

Förvaltningens heltidsmått fortsätter att öka och arbetssättet kopplat till Heltid som norm och 
välfärdsstrategin ”låt fler arbeta mer” har blivit en del av chefers vardag vid personalplanering. 
Heltidsanställningar som annonseras till följd av arbetet har verkat positivt på framförallt 
måltidsverksamhetens förmåga att attrahera yngre medarbetare. 

Chefskollen, Services dialogforum för chefer, genomförs varje månad med olika teman utifrån 
ledarskap och vår arbetsplatskultur. Deltagandet är högt och under året har träffarna bland annat handlat 
om kommunikation, arbetsmiljö, ledarskap, arbetsrätt, samverkan samt utmaningar och möjligheter 
kopplat till en mer digitaliserad arbetsvardag. 

Arbetsmiljön undersöks och följs upp på flera 
sätt inom förvaltningen. Varje månad 
genomförs så kallade pulsmätningar genom 
korta enkäter till alla medarbetare. Delar av 
förvaltningen deltar dessutom i ett 
pilotprojekt där ett mer digitaliserat verktyg 
för arbetsmiljömätningar används. Vi arbetar 
dessutom med riskbedömningar, tillbud och 
arbetsmiljöronder. Den kanske viktigaste 
metoden för utveckling av arbetsmiljön är de 
dialoger som förs inom arbetsgrupper, mellan 
medarbetare och chef, med skyddsombud och 
i skyddskommittéerna. Det finns ett tydligt 
fokus på att hitta goda former för dialog inom de samverkansforum vi har i förvaltningen för att se till 
att förutsättningarna är fortsatt goda för partsgemensamma samtal om utveckling av såväl arbetsmiljö 
som verksamhet. 

Naturligtvis har mycket av arbetet fortsatt att präglas av pandemisituationen och fokus har varit att 
förhindra smitta och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Partsgemensamma 
riskbedömningar av arbetsmiljön görs vid behov. Medarbetare som har haft möjlighet att arbeta på 
distans har arbetat del av sin arbetstid hemifrån. Distansarbetet har därmed ökat och bidragit till ett 
förändrat arbetssätt för både medarbetare och chefer där det digitala lärandet har utvecklats. 

5.1.3 Avsluta 

När medarbetare slutar är det av värde att ta tillvara dennes erfarenheter och synpunkter som anställd. 
Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. Att visa intresse för 
medarbetarens erfarenheter och synpunkter kan också bidra till att skapa en positiv bild av arbetsgivaren 
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och att den medarbetare som lämnar blir en bra ambassadör för Kungsbacka kommun. En god 
systematik vad gäller avslutningssamtal ingår också som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som ett redskap för att undersöka arbetsmiljön. 

Förvaltningen arbetar enligt kommunens riktlinjer för avslut, vilket innebär att medarbetare som 
avslutar sin anställning erbjuds ett avslutningssamtal med närmaste chef. Närmaste chef använder 
inkomna synpunkter som en del i underlaget för att kontinuerligt bedöma arbetsmiljön, enligt 
principerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Under hösten 2021 har förvaltningens rutin för avslutningssamtal kompletterats med ett förtydligande 
om att dokumentation av avslutningssamtalen, förutom att användas vid respektive chefs/enhets 
arbetsmiljö- och utvecklingsarbete, även används för en förvaltningsövergripande analys. 

5.2 Analys personalmått 

På Service arbetar vid årets slut 787 personer, vilket innebär en minskning med tre medarbetare sedan 
året innan. Medelåldern bland de anställda ligger liksom tidigare på 48 år, vilket är högre än 
medelåldern totalt i kommunen. 

Fördelningen mellan kvinnor och män ligger sedan tidigare stabilt över tid, med cirka 69 procent 
kvinnor och 31 procent procent män. En orsak till detta är att de större yrkesgrupperna Lokalvård och 
Måltid är kvinnodominerade medan de mindre yrkesgrupperna Fastighet och IT är mansdominerade. 
Dessa mönster följer såväl organisationen som samhället i stort och kan också antas kvarstå den 
närmaste tiden framöver, men möjligen påverkas något med aktiva åtgärder. Exempelvis beaktas 
könsfördelningen inom respektive verksamhet i samband med rekrytering. 

Förvaltningen har arbetat aktivt med att öka antalen som arbetar heltid och det senaste året har andelen 
ökat med hela tio procentenheter och är nu uppe i 82 procent. Måltid står för den största ökningen. Det 
är troligt att andelen heltider kommer fortsätta öka ytterligare något framöver. 

Sjukfrånvaron i förvaltningen uppmättes under 2021 till 6,5 procent, vilket är en anmärkningsvärt god 
nivå med tanke på pandemisituationen. Vid jämförelser av samma mätperiod året innan kan vi se en 
liten ökning gällande männens sjukfrånvaro, medan kvinnornas sjukfrånvaro är exakt densamma. Vid 
jämförelse med hela Kungsbacka kommun ligger förvaltningen för Service lägre vad gäller total 
sjukfrånvaro. 

Andelen av den totala sjukfrånvaron som 
utgörs av långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) är högre 2021 än år 2020, men lägre än 
2019. Korttidssjukfrånvaron visar motsatt 
mönster, det vill säga att den är lägre i år än 
året innan, men högre än 2019. Det ligger 
nära till hands att anta att pandemin har 
påverkat sjukfrånvaronivåerna, men det är 
svårt med entydiga förklaringar och analyser. 
Å ena sidan kan den korttidsfrånvaron som 
kopplas till enklare infektioner möjligen ha 
minskat, samtidigt som tydliga restriktioner 
att stanna hemma från arbetsplatsen även vid 
enkla förkylningssymtom påverkar i motsatt riktning. För de som kunnat utföra sitt arbete på distans 
gäller inte nödvändigtvis sjukfrånvaro vid exempelvis förkylningar. Pandemins påverkan har därför 
varit olika inom olika verksamheter och yrkesgrupper, och sjukfrånvaron har noggrant följts på 
verksamhetsnivå, under vissa perioder så ofta som dagligen.  

 



Nämnden för Service  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2021 
 

   

 24 

Strategierna kring förbättrad handhygien, att hålla avstånd och distansarbete har sannolikt inverkat 
positivt på medarbetares fysiska hälsa, medan de faktorer som tidigare inneburit risk för psykisk ohälsa 
har kvarstått under pandemin alternativt ökat till följd av isolering. De komplexa sjukskrivningarna 
innebär ökade krav på arbetsgivarens förmåga till god, effektiv rehabilitering med helhetsperspektiv och 
det systematiska arbetsmiljöarbetet med aktiva åtgärder för främjande och förebyggande av hälsa. Dessa 
insikter har bidragit till förvaltningens önskan om att utveckla det strategiska arbetet med 
företagshälsovården samt utforma en strategi för att främja en robust samarbetskultur som kan agera 
friskfaktor och stävja den psykiska ohälsan. 

Andelen frisknärvaro (den andel medarbetare 
som har en sjukfrånvaro på färre än fem dagar 
under året) har ökat sedan tidigare och ligger 
under 2021 på hela 52 procent. Det kan ses som 
en positiv utveckling, samtidigt som en 
medvetenhet behöver finnas kring att 
förutsättningarna med distansarbete kan påverka 
dessa siffror, såväl som en risk som en möjlighet. 
Att arbeta hemifrån vid lättare 
förkylningssymtom är ofta en friskfaktor som 
innebär en win-win-situation för såväl 
medarbetare som arbetsplatsen. Men en möjlig 
risk i "det nya digitala arbetslivet" kan å andra 
sidan vara en outtalad förväntan om att arbeta 

även under sjukdom, på distans. En vaksamhet behöver därför finnas hos såväl medarbetare som chefer, 
och det är viktigt med en kontinuerlig dialog inom området. 

Personalomsättningen inom förvaltningen under året uppgår till åtta procent, vilket skiljer sig markant 
från föregående år. Minskningen kan förklaras med att personalomsättning numera endast inkluderar 
externa avslut och att intern rörlighet inte längre påverkar måttet för personalomsättning. Eftersom den 
interna rörligheten på Service varit förhållandevis hög i jämförelse med övriga förvaltningar så förklarar 
det mellanskillnaden mot föregående år. Bredden av yrken inom Service innebär en fördel när det 
kommer till främjande av intern rörlighet då medarbetare har större möjligheter att hitta något de 
tilltalas av för fortsatta utmaningar internt. 

Chefer och ledare på Service har goda förutsättningar att verka i sina roller. En chef på Service har 
rimligt många anställda (i genomsnitt 13,3) och därmed möjlighet till dialog och goda relationer som 
främjar prestation. Under året har förvaltningen infört ytterligare biträdande chefsroller, något som på 
sikt förhoppningsvis främjar ett skärpt strategiskt fokus. Chefer på Service har under stora delar av året 
fortsatt arbetat på distans, vilket på många sätt har fungerat väl. Vi ser dock behov av fortsatt dialog 
kring medarbetarnas upplevelse av distansledarskap för att kunna hitta hållbara arbetssätt framöver. 
Fortsatt arbete pågår också att utmana chefer i att praktisera ett utvecklande ledarskap i vardagen och 
agera de möjliggörare som medarbetarna behöver för att ta ett ökat ansvar i linje med utvecklande 
medarbetarskap. 

Medarbetarna på Service arbetar i många olika yrken med olika förutsättningar. En stor del av 
medarbetarna tillhör verksamheter med yrkesroller som har låga krav på utbildningsnivå och låga 
lönenivåer. Detta är en fördel när det kommer till möjligheter att tillhandahålla instegsjobb. Det medför 
dock en utmaning i arbetet med ökat medarbetarengagemang. Förvaltningen har identifierat behov av att 
arbeta vidare med utvecklande medarbetarskap och ökad kunskap hos cheferna avseende inre och yttre 
motivation för att möjliggöra utvecklingen av relationen mellan medarbetare och chef, vilket kan 
beskrivas som en framgångsfaktor för det fortsatta arbetet med ökat medarbetarengagemang och 
förbättrad prestation. 
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5.3 Resursmått 

  Namn 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 

 Andel heltid 67% 70% 72% 82,1% 

 Andel kvinnor som har heltid 60% 62% 65% 77,3% 

 Andel män som har heltid 89% 89% 89% 93,1% 

 Anställda andel kvinnor 73% 72% 71% 69,4% 

 Anställda andel män 27% 28% 29% 30,6% 

 Anställda totalt 795 799 790 787 

 Antal medarbetare per enhetschef 17 18 17 16,6 

 Medelålder 46 47 48 48 

5.4 Effektmått 

  Namn 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 

 Frisknärvaro 49% 52% 47,8% 51,9% 

 Korttidssjukfrånvaro 3% 2,7% 3,6% 3,3% 

 Långtidssjukfrånvaro 3% 3,4% 2,8% 3,2% 

 Personalomsättning 12% 10,8% 14,2% 8% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 7,2% 7% 7,1% 7,1% 

 Sjukfrånvaro Män 3,1% 3,8% 4,7% 5,1% 

 Sjukfrånvaro Totalt 6% 6,1% 6,4% 6,5% 
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6. Ekonomi 

6.1 Uppföljning driftbudget 

Verksamhet 
Uppföljning (belopp i tkr) 

 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 
Budgetavvik

else 2021 

Gemensam verksamhet Intäkt 25 657 25 214 24 946 -268 

 Kostnad -31 882 -34 701 -33 230 1 471 

 Netto -6 225 -9 486 -8 284 1 202 

Digitalt Center Intäkt 57 728 58 500 57 334 -1 166 

 Kostnad -63 055 -64 320 -64 246 74 

 Netto -5 327 -5 820 -6 912 -1 092 

PF & Kundstöd Intäkt 32 244 30 758 31 172 414 

 Kostnad -49 554 -51 326 -49 568 1 758 

 Netto -17 310 -20 567 -18 395 2 172 

Inköp Intäkt 27 370 25 575 26 331 756 

 Kostnad -30 293 -32 357 -31 274 1 083 

 Netto -2 923 -6 782 -4 943 1 839 

Måltider Intäkt 218 687 216 733 216 188 -545 

 Kostnad -222 646 -221 463 -218 823 2 640 

 Netto -3 959 -4 730 -2 635 2 095 

Lokalvård Intäkt 90 495 114 892 119 852 4 960 

 Kostnad -93 093 -115 221 -114 665 556 

 Netto -2 598 -328 5 187 5 515 

Fastigheter Intäkt 716 868 724 385 739 027 14 642 

 Kostnad -740 529 -746 941 -757 152 -10 211 

 Netto -23 661 -22 556 -18 125 4 431 

Summa  -62 003 -70 271 -54 108 16 163 

Tabellens belopp anges i tusentals kronor (tkr) 

 

Kommentarer till verksamheternas budgetavvikelser 

Gemensam verksamhet, +1,2 miljoner kronor 

Gemensam verksamhet omfattar nämnd och förvaltningsledningen samt enheterna HR & 
Kommunikation, Utveckling & Administration samt Ekonomi. Även de förvaltningsövergripande IT- 
kostnaderna ingår i Gemensam verksamhet. Merparten av överskottet beror på lägre personalkostnader 
inom flertalet av enheterna. Ett antal lägre utfall på övriga kostnader bidrar också till överskottet. 
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Digitalt Center, -1,1 miljoner kronor 

Digitalt center omfattar IT-verksamheterna drift och support. Ett underskott som redovisas är för 
utskrifter på 0,8 mkr och det beror främst på effekten av ökat hemarbete. I övrigt har verksamheten 
enbart mindre avvikelser. 

Personalförsörjning & Kundstöd, +2,2 miljoner kronor 

Personalförsörjning & Kundstöd avser enheterna Lönecenter, Rekryteringscenter, Kungsbacka direkt, 
Service direkt samt Rådgivning. Personalförsörjning redovisar totalt en positiv avvikelse på 2,2 mkr. 
Den största avvikelsen är vakanta tjänster på Kungsbacka Direkt, men även Service Direkt och 
Konsumentrådgivningen har haft vakanta tjänster under året. Intäktsavvikelsen består av ett antal 
orsaker som exempelvis att bostadsförmedlingen förmedlat fler nyproducerade lägenheter än budgeterat. 
Ekonomisk rådgivning har utnyttjat hela det extra tilldelade Covid-beloppet och eliminerat sin kö. 

Inköp, +1,8 miljoner kronor 

Under Inköp ingår enheterna Upphandling och e-handel samt Samordnad varudistribution. Överskott 
redovisas för personalkostnaderna med cirka 1,3 mkr och beror på vakanser som inte ersätts fullt ut av 
konsulter inom upphandlingsenheten. Den volymbaserade ersättningen som delvis finansierar Inköp tas 
ut genom en procentuell kostnad av leverantörerna. Denna ersättning blev 0,6 mkr under budget vilket 
beror på minskade volymer och förändrade avtal. Samordnad varudistribution redovisar ett överskott på 
0,4 mkr som framförallt beror på minskade volymer och effektiviseringsarbete med att minska antalet 
leveranspunkter. 

Måltider, +2,1 miljoner kronor 

Måltider ansvarar för produktion och 
servering av måltider för kommunens 
verksamheter. Verksamheten har en 
intäktsavvikelse på -0,5 mkr som beror på 
minskad produktion, främst till Förskola & 
Grundskola där antalet inskrivna barn och 
elever samt vuxna ätande minskat kraftigt 
under året. Det har till viss del balanserats av 
ersättning för höga sjuklönekostnader samt 
nya serveringsbeställningar. Verksamheten 
har också utfört flera evenemangsuppdrag 
som ej varit budgeterade. På kostnadssidan har verksamheten en avvikelse på 2,6 mkr. Det beror främst 
på lägre livsmedelskostnader till följd av minskad produktion, färre inskrivna barn och elever samt 
högre frånvaro på grund av pandemin. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av ökad 
sjukfrånvaro men effekten har dämpats då man inte ersatt frånvaron fullt ut. Vissa enheter har periodvis 
varit helt eller delvis stängda och frånvaron på barn och elever har varit hög. Övriga kostnader har ett 
totalt utfall över budget. Det orsakas av högre transportkostnader, konsultarvoden samt åtgång av 
förbrukningsmaterial som uppstått i samband med pandemin och ett par ombyggnationer. 

Lokalvård, +5,5 miljoner kronor 

Lokalvård utför städning samt andra serviceinsatser som Service Management (SM) utför i kommunens 
verksamheter. Lokalvård redovisar en positiv avvikelse på 5,5 mkr varav lokalvårdsdelen står för 
1,8 mkr och SM, avseende de administrativa lokalerna, står för resterande del av avvikelsen. 
Intäktsavvikelsen består till merparten av utökade objekt, främst de nya Kungsbackahallarna, som 
genererar drygt två miljoner kronor. Intäktsökningen kan också förklaras med statsbidrag för covid-19 
samt utförda extra tjänster, mycket på grund av pandemin, hos framförallt Förskola & Grundskola. 

De nya lokalytorna medför naturligt också högre kostnader. Personalkostnader har ökat till följd av 
utökningen av objekt och tillagda tjänster vilket ger en negativ avvikelse på 1,4 mkr. För att möjliggöra 
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ett mer digitalt arbetssätt har utrustning till konferensrum i stadshuset och vägmästaren uppdaterats 
under året. En stor positiv kostnadsavvikelse inom Lokalvård kommer från SM som sker i de 
administrativa lokalerna. Där är utfallet på de rörliga kostnaderna betydligt lägre än budget vilket till 
merparten beror på distansarbete för den personal som i vanliga fall arbetar i lokalerna. En annan 
kostnadsavvikelse inom Lokalvård orsakas av en minskning av hyreskostnaderna på Vägmästaren med 
1,0 mkr. 

Fastigheter, +4,4 miljoner kronor 

Fastigheter inklusive Lokalförsörjning och Fordon redovisar ett totalt överskott på 4,4 mkr.  

Lokalförsörjning: Den positiva avvikelsen på 
6,1 mkr förklaras framförallt av att budget för 
driftutgifter i lokalprojektet Varlaskolans 
ombyggnad, Varlaskolans flytt och 
Frillesåsskolan inventarier tilldelats under året, 
men där den största delen av kostnaderna 
kommer att uppstå först år 2022. 

Fastighet inklusive Fordon: Kungsbacka 
sporthallar som togs i bruk i början av året utgör 
en positiv budgetavvikelse om 9,3 mkr, medan 
uppsagda objekt har fått lägre intäkter än 
budgeterat, vilket bidrar till de 5,0 mkr som 
hyresintäkterna totalt ökar med gentemot budget. 

Fordon visar en intäktsökning på 5,9 mkr varav en del avser, till skillnad mot budget, intäkter som 
vidarefaktureras internt. Motsvarande avvikelser gentemot budget finns även på Fordons kostnader. 

Kostnaderna avviker med 10,4 mkr mot budget och beror främst på de kraftigt stegrande energipriserna, 
driven primärt av utbud i obalans på råvarumarknaden, vilket innebar ökade terminspriser för värme och 
el under framför allt det fjärde kvartalet. Även ökade driftstider för ventilation, som ett led att minska 
överföring av coronavirus, bidrog till att energikostnaderna ökade med 5,2 mkr mot budget. Ytterligare 
en markant kostnadsökning finns inom avskrivningar och finansiella kostnader och förklaras av 
lokalkostnader för Kungsbacka sporthallar, som totalt uppgår till 8,7 mkr, där merparten av kostnaden 
bokförs som avskrivnings- och räntekostnader för leasade fastigheter. 
 

Prognossäkerhet 2021 

Nämnd Prognos delår april 
Prognos delår 
augusti 

Bokslut 2021 

Service + Fastigheter 
(budgetavvikelse netto) 

1 456 5 949 16 156 

Totalt 1456 5949 16156 

Kommentarer till prognossäkerhet 
Tabellen anger summan i tusentals kronor (tkr) för de båda resultatområdena Service och Service 
Fastigheter. 

Den summerade prognosen i april exkluderar en förväntad ramjustering på 4,7 mkr och augusti 
prognosen exkluderar en förväntad ramjustering på 3,1 mkr. Korrigerat för de förväntade 
ramjusteringarna var aprilprognosen istället på + 6,2 mkr och augusti prognosen på +9,0 mkr. 
Förändringen från augusti prognosens +9,0 mkr till ett utfall på 16,2 mkr motsvarar cirka en halv 
procent av den totala kostnadsmassan. Resultatområdet Service har fyra miljoner positivare utfall än vad 



Nämnden för Service  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2021 
 

   

 29 

augusti prognosen angav och det är relativt jämnt fördelat mellan de olika verksamheterna. Överlag är 
det kostnadssidan som har ett lägre utfall än prognosen vilket beror på ett antal olika orsaker. Den 
största förklaringen finns i personalkostnader där bland annat vakanta tjänster inte tillsatts i den takt som 
estimerades i prognosen. Resultatområde Fastighet visar en diskrepans mellan bokslut och 
delårsprognos i augusti på 3,3 mkr, vilket mestadels är en effekt av de kraftigt ökade energipriserna 
under årets fjärde kvartal. 

6.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Ej aktuellt då underskott eller negativ resultatfond ej föreligger. 

6.2 Uppföljning investeringsbudget 

(Belopp i tkr) Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 
Avvikelse 

2021 

Fastigheter     

Övriga investeringar - Utgifter -28 914 -42 016 -16 309 25 707 

Lokaler - Inkomster 39 0 468 468 

Lokaler Utgifter -464 177 -570 340 -273 400 296 940 

Reinvesteringar - Inkomster 192 0 130 130 

Reinvesteringar - Utgifter -33 753 -46 877 -41 546 5 331 

Löpande årliga investeringar - Inkomster 0 60 60 0 

Löpande årliga investeringar - Utgifter -4 971 -5 598 -5 598 0 

     

Service     

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -13 295 -14 100 -11 727 2 373 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter -78    

Netto -544 957 -678 871 -347 922 330 949 

Tabellens belopp anges i tusentals kronor (tkr) 

 
Fastigheter 

Övriga investeringar: Inventarieprojekt kopplade till byggprojekt pågår. Den positiva avvikelsen på 
25,7 mkr beror på att man tilldelats hela projektbudgeten för ett antal av projekten, men att en stor del 
av inköpen kommer att inträffa nästkommande år. 

Lokaler: Den positiva budgetavvikelsen på 297 mkr förklaras även här av att projektbudgetar tilldelats 
för flertalet lokalplansprojekt. Större delen av avvikelsen ligger i Skårbyskolans utbildningslokaler och 
idrottshall, Varlaskolan och Vallda bostad med särskild service (BmSS) där en stor del av utgifterna 
estimeras att inträffa år 2022 eller senare. Enbart dessa tre projekt utgör en positiv budgetavvikelse på 
226 mkr. Investeringar i verksamhetsanpassningar landade på budgeterad nivå. 
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Reinvesteringar: Årets reinvesteringar i fastigheter har rent allmänt följt verksamhetens 
genomförandeplan på en övergripande nivå. Den pågående pandemin har dock påverkat 
genomförbarheten av planerad konvertering av värmesystem vid Frillebo Gruppbostad, liksom 
ventilationsåtgärder på Blomstergatans förskola. Den förändrade genomförbarheten i nämnda objekt 
krävde omprioritering av åtgärder som annars bedömts behöva genomföras senare. Mottagna offerter för 
planerade byggåtgärder under kalenderåret visar att materialkostnaden har ökat avsevärt mot tidigare 
kalkyler. Det kan tillfälligt förklaras av större efterfrågan i andra processled som en konsekvens av 
pandemin. Obalans i utbud och ökad efterfrågan på marknaden bidrog till att fasadåtgärder vid 
Kyrkskolan liksom Kungsbacka Ridklubb dels försenades, dels såg ökade kostnader mot budget. 
Sammanfattningsvis är det framför allt senarelagt utförande av tidigare nämnda planerad konvertering 
av värmesystem vid Frillebo Gruppbostad, liksom ventilationsåtgärder på Blomstergatans förskola till 
2022 som förklarar den positiva avvikelsen om 5,4 mkr mot budget. 

Löpande årliga investeringar: Under året har investeringar gjorts i fordon motsvarande 5,5 mkr. För 
dessa investeringar har budgetmedel flyttats från andra förvaltningar vilket gör att det inte finns en 
avvikelse mot budget för fordons investeringar. 

Service 

Service har flertalet olika verksamheter som kräver investeringar för att kunna leverera tjänsterna som 
de ansvarar för. I investeringsbudgeten ingår exempelvis utbyte av måltidsmaskiner, köldmedia, 
städmaskiner samt även inventarier för Service Management (SM). Det ingår också investeringar inom 
IT-området hos Digitalt Centers verksamhet.  

Service har totalt sett ett utfall som är 2,4 mkr 
lägre än budget. Service Management och 
Digitalt center har inte utnyttjat hela sin 
investeringsbudget under år 2021. 
Investeringsbehovet inom SM har varit mindre 
under året på grund av pandemin men när 
personal kommer tillbaka till SM-lokalerna kan 
det leda till ökad efterfrågan på digitala 
investeringar för att möta ett mer digitalt 
arbetssätt. Det kan med andra ord finnas ett 
uppdämt behov av digitala arbetsverktyg i SM-
lokalerna som slår igenom först kommande år.  

 

Digitalt Center har i sitt investeringsbelopp mycket löpande återinvesteringar och för 2021 behövdes 
inte hela det utrymmet nyttjas. Måltider hade ett utfall som översteg budget eftersom de fick tillfälle att 
byta ut mer köldmedia under höstterminens lov än vad som först var planerat. Den totala effekten av 
detta är ändå positiv eftersom ett utbyte som kräver driftsstopp totalt sett är mer kostsamt. 
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6.2.1 Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 miljoner kr (belopp i tkr) 

Projnr Text Utfall totalt 
Budget 

2021 
Bokslut  

2021 
Avvikelse 

2021 

6959/7942 Fjärås Ny skola -279 641 -7 674 -6 186 1 488 

7962/7963 Sommarlust förskola ombyggnad -53 915 -24 443 -19 059 5 384 

7994/8939 Frillesåsskolan om-och tillbyggnad -124 091 -75 848 -60 482 15 366 

8909 Parkeringshus Linden -196 590 -35 219 -33 309 1 910 

8911/8912 Varlaskolan ny-och tillbyggnad -123 043 -177 641 -113 485 64 156 

8926/8927 Fjärås fritidscenter -1 467 -10 481 -1 148 9 333 

8944/8945 
Vallda BmSS (boende med särskild 
service) 

-5 016 -33 184 -3 099 30 085 

8957/8958 Gällinge förskola ombyggnad -6 143 -28 379 -6 022 22 357 

8961/8964 
Skårbyskolan utbildningslokaler & 
idrottshall 

-5 290 -136 889 -4 850 132 039 

8965/8966 Tingbergsskolans kök anpassning -1 654 -5 893 -1 547 4 346 

8967 Klockaregårdens förskola -2 045 -8 000 -2 045 5 955 

8969 
Ölmanäs ringväg admin Vård & 
Omsorg 

-6 122 -8 696 -6 117 2 579 

8976/8929 
Smedingeskolan anpassning hubb 2 
& 3 

-6 118 -6 105 -4 811 1 294 

Summa projekt > 5 miljoner kr -811 135 -558 452 -262 160 296 292 

Tabellens belopp anges i tusentals kronor (tkr) 

Kommentarer 
Under våren har Parkeringshuset Linden och Sommarlust förskola avslutats och lokalerna har tagits i 
drift. 

Projekt som pågått är Varlaskolan och idrottshall som kommer tas i drift under första halvåret 2022 och 
detsamma gäller Frillesåsskolan som håller på att avslutas. Vallda BmSS har tillfälligt fått pausas efter 
att bygglovet överklagats och upphört att gälla efter beslut från Länsstyrelsen. Även Fjärås fritidscenter 
har tagit en annan inriktning där ny lösning behöver utredas. 

Gällinge förskola och administrativa lokaler på Ölmanäs Ringväg, Klockaregårdens förskola och 
Skårbyskolan och idrottshall har kommit in i produktionsskedet med beräknat färdigställande år 2022 
för de två förstnämnda projekten och år 2023 för de två sistnämnda projekten. 
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7. Hållbarhetsbokslut 
I nämnden för Service målbild 2023 står det: 

Samtliga verksamheter bidrar på olika sätt för ett hållbart Kungsbacka och vi fokuserar på 
hållbarhet i flera perspektiv, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. 

I frågor kring hållbarhet arbetar Service, utifrån sitt förvaltningsövergripande uppdrag, för att flytta hela 
organisationen framåt. 
 

Hållbara inköp har påverkan på hela organisationen  

Under året har nya styrdokument tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige, vilka styr hur hela 
organisationen ska arbeta strategiskt med inköp för att till exempel nå hållbarhetsmålen. 

De flesta upphandlingar har bäring på Agenda 
2030 i någon form och får effekter på många 
av målen, allt ifrån giftfrihet, social 
hållbarhet, men även klimat, hållbar 
konsumtion och det globala målet, ingen 
hunger. 

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. 

Inom ramen för bekämpning av korruption 
och mutor så har Inköp genomfört ett uppdrag 
kring Trygg och säker upphandling. Inom ramen för uppdraget så har vi tagit tempen på hur det ser ut i 
Kungsbacka kommun. En enkät har genomförts där det framgår att det inte verkar vara ett stort problem 
hos oss, trots det är det av största vikt att ändå ta frågan på allvar och arbeta proaktivt. Uppdraget 
kommer rapporteras i sin helhet under första kvartalet 2022. 

Under 2021 har Inköp också säkerställt rutiner för att bedöma om det behövs arbetsrättsliga villkor i 
upphandlingarna. I de fall vi ser att det behövs så ställs krav på leverantören kring lön, arbetstid och 
semester i nivå med kollektivavtal. 

Hållbara livsmedel och ett minskat matsvinn 

Kungsbacka kommun har länge arbetat för hållbarhet kring inköp av livsmedel samt att trygga 
livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jordbruk. Förutom 35 procent ekologiska livsmedel 
arbetar verksamheten med att ställa motsvarande höga krav som gäller för Sveriges produktion, vilket 
har lett till att Måltider serverar svenskt spannmål och minst 90 procent svenskt kött i verksamheterna. 

Kommunerna i Halland och Region Halland har tillsammans tagit fram gemensamma riktlinjer för 
livsmedel. Syftet med riktlinjerna är att livsmedel som upphandlas ska hålla hög kvalitet och vara 
ekonomiskt hållbara. Effekter som önskas uppnås är bland annat att mindre företag ska känna trygghet 
och våga investera och bidra till att stärka den halländska tillväxten. 

Måltider, tillsammans med Inköp, har arbetat med tydlig uppföljning av djurskyddskrav under året. 
Hållbarhet kring livsmedel handlar också om att ta hand om livsmedel på ett genomtänkt sätt i den 
dagliga verksamheten varför ett projekt drivs för att minska matsvinnet. Som exempel har nya rutiner 
införts kring beställning och avbokning av mat, och matsvinnet mäts dagligen på alla skolor och 
förskolor. Det totala matsvinnet har minskat med 6 050 kg om man jämför perioden januari till 
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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. 

Kungsbacka växer hållbart 
Lokalförsörjning arbetar med de globala målen inom flera områden. Inom lokalplaneringen tillämpas 
koncept för olika lokaltyper i planering och projekt. Under 2021 har koncept för boende med särskild 
service reviderats och nämnderna för Individ & Familjeomsorg respektive nämnden för Service har 
fattat beslut om dem. Revideringen innebär att krav ställs på flexibla lokaler som fungerar för både 
gruppbostäder och servicebostäder. Det möjliggör ett bredare användningsområde av lokaler än tidigare, 
som enbart var inriktade på ena verksamhetsdelen. Genom att planera och bygga flexibelt minskas den 
totala ytan som tas i anspråk, vilket har direkt koppling till målet om hållbara städer och samhällen. 

Inom Lokalförsörjnings projektområde har 
ett samverkansprojekt startat upp som 
innebär samnyttjande av olika 
lokalfunktioner över förvaltningsgränserna. 
Exempel på utrymmen som planeras att 
samnyttjas är parkering, personalutrymmen 
och aktivitetsrum. Detta projekt har också 
direkt koppling till målet om hållbara städer 
och samhällen. Ett annat exempel på projekt 
där det byggs för samnyttjande av 
lokalfunktioner är tillbyggnaden av 
Varlaskolan där till exempel ämnessalar kan 
nyttjas av föreningslivet efter skoltid. 

Lokaler ska också inredas interiört, och medel har beviljats från kommunens klimatpott för att utreda 
koldioxidpåverkan vid olika materialval. Arbete pågår med att upphandla externt stöd samt att utreda 
materialval i pågående projekt. 

 
Hållbara fastigheter 

Fastighet har under 2021 vidareutvecklat ”Hållbar Fastighetsförvaltning” till ”Hållbara Fastigheter” som 
också är verksamhetens nya målbild ihop med Services andra utvecklingsområden. 
 
Hållbara Fastigheter har kompletterats med 
fler aktiviteter som planeras att genomföras 
fram till år 2023, till exempel mål inom 
verksamheten Fordon samt aktiviteter från 
Kungsbackas handlingsplan för 
suicidprevention. Sammanlagt har Fastighet 
40 aktiviteter inom ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Uppföljningen i slutet av 
2021 visar att Fastighet har en hög 
måluppfyllnad och det finns en optimism i att 
nå målen fram till 2023. 

Ett av Fastighets centrala mål inom 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet är att 
energianvändningen i kommunens lokaler ska minska med 2 % varje år. Förra året nåddes målet (-2,6 
%) men i år ökade vi med 0,5 %. Bedömningen är att pandemin har haft en negativ påverkan på 
måluppfyllelsen, kopplat till åtgärder i våra lokaler. Vi har haft förlängda drifttider på ventilation som 
bidragit till en ökad elanvändning.  
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Förflyttningar inom klimat och miljö 

 Installation av mer solceller på våra fastigheter 
kopplar an till det globala målet hållbar energi för 
alla. Vi har totalt cirka 40 solcellsanläggningar och 
sammanlagt cirka 17 000 kvadratmeter installerade 
solceller på våra tak. Det innebär en ökning med 
cirka 1 000 kvadratmeter under 2021. 

 Solcellsanläggningarnas installerade effekt är 2 832 
kW och producerar cirka 8 % av totala 
elanvändningen. 

 Den egengenererade elenergin i förhållande till köpt 
elenergi har ökat från 9,2 % till 10,2 %. Det innebär 
att vi under 2021 nått vår målsättning på minst 10%. 

 Vi ställer miljö- och energikrav vid inhyrning av 
lokaler. 

 Måltider fortsätter att arbeta med miljöanpassade 
menyer och recept som bidrar till sänkt CO2e 
(koldioxidekvivalenter). Matens klimatpåverkan 
under januari - november landar på 1,78 CO2e per 
kg livsmedel vilket är lägre än målet som låg på 2. 
År 2020 var motsvarande siffra 1.92 CO2e per kg. 

 

Energi- och klimatrådgivning för invånare och företagare 

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi 
och minska energianvändningen och dess klimatpåverkan, samt bidra till att vi ska uppnå de energi- och 
klimatpolitiska mål som riksdagen har satt upp. De arbetar kontinuerligt med kunskapshöjande insatser 
hos invånare och företagare. 

Miljödiplomerad lokalvård för 6:e året i rad 

Lokalvård har blivit miljödiplomerade för 6:e året i rad, och har återigen fått mycket beröm för sitt 
grundliga och strukturerade arbete med miljö inom alla led inom lokalvård. Ett exempel är att Lokalvård 
har utökat elbilpoolen och sänkt antal km som de kör med fossilt bränsle från 265 km till 11,6 km. Och 
Lokalvård fortsätter att ligga högt i andel 
miljömärkta kemikalier och beställer bara 
svanen-märkta produkter så som microdukar, 
moppar och papper. 

Lokalvård har nyttjat de cirkulära tjänster vi 
har avtal på för att främja en hållbar 
konsumtion vad gäller kontorsstolar och 
arbetskläder. En hög kontorsstol ger en 
klimatpåverkan på 160 kg CO2e under sin 
livscykel (tillverkning och avfallshantering, 
enligt en fallstudie från RISE). Service 
Management på stadshuset har klätt om 15 
stolar under hösten vilket ger en CO2-
besparing på 2,4 ton, minus det nya tyget. 

 

 



Nämnden för Service  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2021 
 

   

 35 

 

Förflyttning inom social hållbarhet 

Praktikplatser är en väg in i arbetslivet 

Praktiksamordningen ska fortsätta stötta alla verksamheter för att kunna erbjuda ett bra utbud av 
praktikplatser för flera olika målgrupper. Det är ett viktigt steg i att stärka individer att bli 
självförsörjande och ta ansvar för sitt liv. En praktikplats kan ge en viktig erfarenhet och en referens för 
att komma in i arbetslivet. 

Service som helhet har inte kunnat erbjuda och ta emot praktikanter i så hög utsträckning som planerat 
under 2021, på grund av covid-restriktioner. Det finns dock undantag där verksamheter har överträffat 
sina mål, till exempel Lokalvård och Fastighet, som också har erbjudit plats åt personer som står långt 
ifrån den öppna arbetsmarknaden. Målet för 2022 är att Service ska kunna erbjuda minst det antal 
platser som planerats. 

Ekonomisk rådgivning stöttar invånare och företagare 

Ekonomisk rådgivning arbetar aktivt för att invånare och företagare i Kungsbacka ska ha rätt 
förutsättningar för att kunna hantera försörjning och ekonomi. Det är komplexa frågor som rör 
ekonomisk hållbarhet, men också social hållbarhet. Den stora efterfrågan av både konsumentrådgivning 
och ekonomisk rådgivning har fortsatt under 2021. Tack vare det ekonomiska covid-bidrag som 
ekonomisk rådgivning fick i början av året, så har verksamheten lyckats arbeta bort den långa kön av 
klienter som behövde hjälp och kan nu lägga mer fokus på proaktivt arbete så att färre invånare ska vara 
i behov av att kontakta oss. 

Hjärtstartare, för livet 

Fastighet fortsätter att öka såväl antalet, som tillgängligheten på hjärtstartare för våra medarbetare och 
kommuninvånare. Hjärtstartarna är dels placerade inne i flera av kommunens byggnader, dels på utsidan 
av byggnader runt om i kommunen. De finns i avsedda skåp och många är tillgängliga dygnet runt. 
Sammanlagt har kommunen 83 stycken hjärtstartare varav 18 stycken sitter på utsidan.12 stycken av 
dessa har placerats ut under 2021. 

Fler heltidsanställda genom Heltid som norm 

Service arbetar systematiskt med Heltid som norm, och där har framförallt Måltid, men även Lokalvård 
gjort betydelsefulla förflyttningar. Heltid som norm beskrivs mer detaljerat under kapitlet om personal. 

Förbättringsområden  

Det sker många positiva förflyttningar inom hållbarhetsområdet men det finns också utmaningar och 
utvecklingspotential. Som exempel kan nämnas att Service har skapat förutsättningar för en god 
avfallshantering i våra lokaler, men förvaltningen ser att förändringsarbetet tillsammans med våra 
systerförvaltningar och samhällsbyggnadskontoret behöver utvecklas för att nå den effekt vi vill uppnå. 

Måltid la om sina transporter i fjol för att möta Vård & Omsorgs dåvarande beslut att sluta med 
utkörning av varm mat till hemtjänstkunder. I samband med det beslutet la vi ner produktionen i två 
kök, vilket fick som konsekvens att vi idag transporterar mat längre sträckor i kommunen, vilket i sin tur 
innebär ökade kostnader och utsläpp. Det här arbetssättet ser Service som en tillfällig lösning i avvaktan 
på Vård & Omsorgs nya beslut. 
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8. Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Verksamhet 
Andel av 

verksamhetsvolym 
Kostnad för 
verksamhet 

 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 

Transporter Måltid   3 640 4 316 

Lokalvård 11,78 % 12,28 % 9 918 10 584 

Samordnad varudistribution   5 700 6 100 

Fastighet, arbetskostnad samt material för drift och 
underhållsarbeten 

45 % 47 % 37 946 43 939 

Transporter Måltid 

Transporter av tillagade måltider mellan köken (tillagningskök och mottagningskök) utförs helt och 
hållet av externa utförare. Extra kostnader har tillkommit under år 2021 då produktionen av 
hemtjänstportioner till Vård & Omsorg fick omorganiseras. Ytterligare en kostnadsökning finns i form 
av att drivmedel blivit dyrare. 

Lokalvård 

Verksamheten har nya avtal med två leverantörer sedan slutet av oktober år 2020 där en ökad andel 
lokalvårdsobjekt finns med. Strategin är att ett geografiskt område som är under expansion har valts ut 
för att succesivt kunna utöka den externa delen ännu mer. Fönsterputs ligger helt och hållet på extern 
leverantör. 

Samordnad varudistribution 

Utfallet har ökat med 400 tusen kronor vilket motsvarar 7 procent från år 2020 till 2021. Under år 2020 
påverkades samordnad varudistribution än mer av covid-19 vilket resulterade i lägre kostnader. 
Verksamheten har aldrig drivits i egen regi utan är att betrakta som en ren köpt tjänst. 

Fastighet, arbetskostnad samt material för drift och underhållsarbeten 

För att kunna visa på mängden inköpta tjänster i förhållande till den verksamhet vi sköter i egen regi har 
vi valt att förhålla oss till detta utifrån arbetskostnad samt material för drift- och underhållsarbeten. 
Fastighet har egen personal för uppdrag som utför tillsyn, skötsel och driftåtgärder, planering av 
underhåll samt mindre underhållsåtgärder med mera. Utöver detta har Fastighet även ett antal 
servicetjänster som utförs i egen regi som exempelvis verksamhetsservice och utbildningar. Det finns 
även en administrativ enhet för den interna serviceverksamheten. De redan nämnda interna kostnaderna 
står att jämföra med den del som Fastighet köper in externt via bland annat ramavtalsleverantörer 
gällande utförande av besiktningar, skötsel, underhållsåtgärder, reparationer med mera. Andelen av 
verksamhetsvolym i extern regi för kostnadsområdet drift- och underhåll ökar i jämförelse med 
föregående år, vilket beror på extra satsningar på utvändig målning och markanläggningsarbeten samt 
ökade kostnader för avfallshantering. Möjligheten att påverka utfallet finns i form av att köpa in delar av 
det vi idag har i egen regi. Det skulle dock innebära andra konsekvenser och inte alltid vara det bästa ur 
ett kostnads- eller serviceperspektiv. 


