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Information 

  

1.  Information om arbetet med 
Kungsbacka Arena 
 
13.00–13.20 
Lovisa Eld 
Sven-Erik Bergström 
Anna Rehnberg 
Jessica Duerlund, Service 
Harald Tjelle, Kultur & Fritid 

2020-00547      

 
Beslutsärende 

  

2.  Årsredovisning 2022 för 
Kungsbacka kommun 
 
13.20–13.50 
Christina Hermansson 
Maria Warg 

2023-00046  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2022 
för Kungsbacka kommun, daterad 2023-03-07.  
Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 
2022, daterat 2023-02-27, till protokollet. 
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Information 

  

3.  Information om samråd och 
viktigare pågående ärenden 
från arbetsutskottets 
sammanträden 

2023-00014   

4.  Information om aktuella 
händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, 
GR med flera) 

2023-00015   

5.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och händelser 

2023-00016   

6.  Intern kontroll 2022 för 
kommunstyrelsen 
 

2020-01070  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten 
för intern kontroll 2022 för kommunstyrelsens 
förvaltning, daterad 2023-02-03. 

7.  Intern kontroll 2022 för 
Kungsbacka kommun 
 

2023-00149  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport för 
intern kontroll 2022 för Kungsbacka kommun, 
daterad 2023-02-08. 

8.  Omfördelning av budgetmedel 
för projekt i lokalplan 
Toalettbyggnad Åsa camping 
löpnummer 1504 
 

2023-00150  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen omfördelar medel för 
toalettbyggnad Åsa camping, löpnummer 1504, med 
3,9 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen finansierar utökningen genom att 
investeringsmedel omfördelas från löpnummer 1202 
Tillfälliga lösningar år 2023. 

9.  Uppdrag om 
lokaliseringsutredning för ny 
isyta 
 

2022-00920  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att genomföra en lokaliseringsutredning för ny isyta i 
Kungsbacka kommun. 
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10.  Godkännande av avtal om 
marköverlåtelse och 
genomförande avseende del av 
fastigheten Kolla 5:149 i Kolla 
Parkstad  
 

2019-00398  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om 
marköverlåtelse och genomförande mellan 
kommunen och Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB, 
genom vilket kommunen överlåter en del av 
fastigheten Kolla 5:149, mot en köpeskilling på 
10 986 191 kronor, undertecknat av bolaget  
2023-02-20. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet 
och andra i ärendet nödvändiga handlingar. 

11.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för tennishall inom 
Skårby 3:4 
 

2023-00138  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för tennisverksamhet och kompletterande 
verksamheter inom Skårby 3:4 i Kungsbacka stad, 
daterad 2023-02-14.  
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplan för 
tennisverksamhet och kompletterande verksamheter 
inom Skårby 3:4 i Kungsbacka stad. 

12.  Ansökan om planbesked 
Äskatorp 21:1 m.fl. 
 

2022-00956  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av industri/verksamheter inom 
Äskatorp 21:1 m.fl., i Fjärås. Möjlig exploatering, 
såsom storlek på byggrätt samt byggnadernas höjd, 
ska utredas under detaljplanearbetet. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för industri/verksamheter inom Äskatorp 
21:1 m.fl., i Fjärås. 
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13.  Ansökan om planbesked för 
Ysby 3:4 m.fl.  
 

2022-00848  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser inleda en detaljplaneläggning av området Ysby 
3:4 m.fl. 
I detaljplanearbetet utreds lämplig 
detaljplaneindelning, lämplig exploateringsgrad, 
indelning av ytor för bostäder och 
verksamhetsområden med mera. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplaner för området Ysby 3:4 m.fl. 

14.  Ansökan om planbesked 
Lärkan 14 
 

2022-00931  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av bostäder i flerbostadshus inom 
Lärkan 14, i Kungsbacka stad. Möjlig exploatering, 
såsom antal lägenheter och våningsantal, ska utredas 
under detaljplanearbetet. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostäder i flerbostadshus inom Lärkan 
14, i Kungsbacka stad. 

15.  Ansökan om planbesked för 
Hammerö 13:7 
 

2022-00927  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att inleda en detaljplaneläggning av området 
Hammerö 13:7 m.fl. 
I detaljplanearbetet utreds lämplig exploateringsgrad 
samt blandning av upplåtelseformer, indelning av 
ytor för bostäder, grönytor, kommersiella och 
kommunala behov. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för området Hammerö 13:7 m.fl. 

16.  Svar på Finansdepartementets 
remiss över Betänkandet En ny 
statistik över hushållens 
tillgångar och skulder 

2022-00954  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2023-03-07, 
och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 5(6) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

17.  Svar på Göteborgsregionens 
remiss av samrådsunderlag 
inför budget för 
Göteborgsregionen 2024 

2023-00170  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot 
samrådsunderlag till budget 2024 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

18.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2023-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut.    

19.  Anmälan av ordförandebeslut 
 

2023-00007  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 
på grund av brådskande ärenden.    

20.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2023-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet.    

21.  Antagande av taxa för måltider 
inom Daglig verksamhet 
 

2022-00899  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för måltid inom 
daglig verksamhet, daterad 2022-11-17, att gälla från 
och med den 1 maj 2023.  
Avgift för pris för lunch inom daglig verksamhet, 
beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 196, 
upphör samtidigt att gälla.  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg får årligen 
justera avgiften i enlighet med taxans bestämmelse, 
punkt 5. 

22.  Uppdatering av riktlinjer och 
regler för förmåner till 
förtroendevalda 
 

2022-00291  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda, daterade 2023-01-09. 
Riktlinjer och regler för förmåner till 
förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 
2020-06-16, § 72, med revidering 2022-06-15, § 106, 
upphör samtidigt att gälla. 
Kommunfullmäktige beslutar att ändringen i avsnitt 
4.1 ska gälla från 1 januari 2023. 
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23.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om att Lygnerns 
vatten är värt att värna 
 

2022-00206  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till pågående tillståndsprocess för nytt 
vattenuttag ur Lygnern. 

24.  Svar på motion från Magdalena 
Sundqvist (S) om sänkning av 
Kungsbackas 
kommunalrådslöner 

2022-00485  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till de principer om genomgång och 
översyn av arvodena som sker inför varje 
mandatperiod. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 61 Dnr 2023-00046 
Årsredovisning 2022 för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2022 för Kungsbacka kommun 
daterad 2023-03-07.  

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2022, daterat 2023-02-27 till 
protokollet.  

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

Kommunens resultat uppgår till 756 miljoner kronor vilket är högre än budgeterat. 
Nettoinvesteringarna uppgår till 809 miljoner vilket är något lägre än planerat. Det 
starka resultatet har gjort att det möjligt för kommunen att själv finansiera 
investeringarna och dessutom amortera 150 miljoner på låneskulden.  

Koncernens resultat uppgår till 822 miljoner kronor. 

Den samlade bedömningen är att kraven på god ekonomisk hushållning uppfylls för 
2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-27 
Årsredovisning 2022 för Kungsbacka kommun, daterad 2023-02-27 
Hållbarhetsbokslut 2022, daterat 2023-02-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emanuel Forsell (M) yrkar att följande textstycken stryks ur årsredovisningen: 

Sid 43;  

I Kungsbacka kommun finns en tydlig boendesegregation där personer inom en viss 
inkomstgrupp ofta bor i samma område och i samma typer av boende, till exempel 
hyresrätt eller villa. Kommunen behöver vara uppmärksam på detta i sin planering 
speciellt i mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun i en storstadsregion. 

Sid 45; 

Det finns en tydlig boendesegregation baserat på skillnader i inkomst i Kungsbacka 
kommun. Kommunen behöver vara uppmärksam på detta i sin planering speciellt 
eftersom vi är en tillväxtkommun i en storstadsregion. 

Stefan Jägnert (SD ) yrkar bifall till Emanuel Forsells (M) yrkanden. 

Magdalena Sundqvist (S) yrkar avslag till Emanuel Forsells (M) yrkande. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2023-03-07 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings och Emanuel Forsells (M) ändringsyrkande. 
Ordföranden (M) prövar förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
Emanuel Forsells (M) yrkande.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Årsredovisning 2022 för Kungsbacka kommun 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2022 för Kungsbacka kommun.  

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2022 till protokollet.  

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

Kommunens resultat uppgår till 756 miljoner kronor vilket är högre än budgeterat. 
Nettoinvesteringarna uppgår till 809 miljoner vilket är något lägre än planerat. Det starka resultatet har 
gjort att det möjligt för kommunen att själv finansiera investeringarna och dessutom amortera 150 
miljoner på låneskulden.  

Koncernens resultat uppgår till 822 miljoner kronor. 

Den samlade bedömningen är att kraven på god ekonomisk hushållning uppfylls för 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-27 
Årsredovisning 2022 för Kungsbacka kommun, daterad 2023-02-27 
Hållbarhetsbokslut 2022, daterat 2023-02-27 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Samtliga nämnder 
Eksta Bostads AB 
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Beskrivning av ärendet 
Kommunens resultat för 2022 blev 756 miljoner kronor, vilket är 555 miljoner över budgeterat.  

Förklaringen är framför allt högre skatteintäkter och generella statsbidrag, 192 miljoner, resultat från 
exploateringsverksamheten, 160 miljoner, kvarstående medel för hyror och avskrivningar på grund av 
framflyttade investeringsprojekt, 129 miljoner, samt positivt resultat från nämnderna motsvarande 105 
miljoner. Samtidigt har kostnaden för pensionerna ökat med 10 miljoner 

Antalet invånare vid årsskiftet var 85 801, en ökning med 500 personer. Det är en mindre 
befolkningsökning än förväntat och har inneburit något lägre kostnader i verksamheten exempelvis på 
grund av färre antal barn och elever än vad vi budgeterade för. Nämndernas positiva resultat om 105 
miljoner motsvarar en budgetavvikelse på 2 procent.  

Under 2022 investerade kommunen för 809 miljoner kronor netto exklusive finansiell leasing. Det är 
drygt 300 miljoner lägre än budgeterat. Några av de större investeringarna under året är Skårbyskolan, 
Klockaregårdens förskola, och ombyggnationer av Gällinge förskola och Varlaskolan.   

Det starka resultatet har gjort det möjligt för kommunen att själv finansiera investeringarna och 
dessutom amortera 150 miljoner på låneskulden. Både soliditet och likviditet har stärkts under året.  

Koncernens resultat uppgår till 822 miljoner. Utöver kommunens resultat redovisar även Eksta ett 
överskott motsvarande 63 miljoner, vilket är i nivå med fjolåret. 

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning. Utvärdering görs ur 
ekonomiskt perspektiv, utifrån måluppfyllelse av de kommunövergripande målen och i vilken 
utsträckning Kungsbacka bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen. Den samlade bedömningen är 
kommunen utifrån fullmäktiges definition har en god ekonomisk hushållning.  

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

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



Årsredovisning

Version inför Kommunstyrelsen

2022



Om årsredovisningen
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till  kommunfullmäktige 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2022.

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 och kommunens kvalitet i korthet, KKIK, kan du läsa mer om på vår 
hemsida. Där hittar du även vårt hållbarhetsbokslut och nämndernas årsredovisningar.

Omslagsbild: Fågelskådartorn vid Tjolöholm. Foto: Scandinav.
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Ett omvälvande år
När vi gick in i 2022 hade vi fortfarande restriktioner 
och en hög smittspridning till följd av covid. Det gav en 
mycket ansträngd bemanningssituation för flera verk
samheter, bland annat tvingades en del förskolor stänga 
till följd av personalbrist. Det ledde i sin tur till att 
medarbetare som vi behövde i andra verksamheter fick 
vara hemma och ta hand om sina barn. För att lösa situ
ationen arbetade vi som ETT Kungsbacka, över förvalt
ningsgränserna. Gymnasielever som läser till barnskötare 
på Aranäsgymnasiet erbjöds att hoppa in som vikarier. 
Även medarbetare som hade möjlighet pausade sina ordi
narie arbetsuppgifter för att hoppa in som vikarier.  

Pandemin är fortfarande närvarande men har med året 
tagit en mindre plats i mångas vardag. I februari hann vi 
knappt glädjas över att restriktionerna lättade när vi fick 
besked om Rysslands invasion av Ukraina. Det har skapat 
stor osäkerhet i världen och när många människor flydde 
från Ukraina började vi snabbt förbereda för att kunna ta 
emot flyktingar.  

Vi inventerade bostäder, ställde i ordning boenden och 
såg till att det fanns mat, kläder och leksaker. Det var 
även många invånare som ville hjälpa till och kommunen 
skapade en väg in för alla i civilsamhället som ville stötta 
på olika sätt.   

Omständigheterna i vår omvärld har även påverkat 
elförsörjningen. För att minska risken för elbrist och 
för att dämpa elkostnaderna har vi hjälpts åt att minska 
elanvändningen. Förvaltningar har tagit ett gemensamt 
ansvar genom exempelvis sänkt inomhustemperatur och 
översyn av belysning.  

I september var det dags för en av grundpelarna i vårt 
demokratiska samhälle, nämligen val till riksdag, region 
och kommun. Det är valnämnden i kommunen som 
ansvarar för genomförandet av valet i Kungsbacka. De 
ansvarade exempelvis för att utbilda röstmottagare och 
anordna förtidsröstning. Valdeltagandet i Kungsbacka 
kommun låg på 86 procent. Det är högre än riksgenom
snittet men precis som i övriga landet sjönk valdelta
gandet även här.  

Även om året till stor del präglats av oro och osäkerhet 
för framtiden så finns det många ljusglimtar. Vi har 
arrangerat Kungsbacka Business Boost där omkring 200 
företagare och företagsamma människor samlades för att 
nätverka och bli inspirerade. På Kungsbackagalan hyllade 
vi ideella eldsjälar inom kultur, idrott och föreningsliv. 
När vi skulle utse årets medarbetare inom kommunen så 
fick för första gången alla invånare vara med och hylla 
en vardagshjälte. Vi har också arrangerat Kulturfesti
valen för första gången. Under två dagar var det närmare 
30 programpunkter och uppskattningsvis cirka 5 000 
besökare 

Kungsbacka kommun har också fått fina omdömen och 
prisats. Resultatet från medborgarundersökningen visade 
att 83 procent skulle rekommendera andra att bo här. 
När Sveriges kommuner och regioner, SKR, undrade vad 
invånarna tyckte om kommunens hantering av exem
pelvis gator, planteringar och avlopp så blev det topp
betyg. Det ledde till att Kungsbacka utsågs till Sveriges 
bästa teknikkommun för andra året i rad. Det var också 
tredje året i rad som Kungsbacka fick allra högst poäng 
när tidningen Dagens samhälle rankade kommunernas 
hållbarhetsarbete.   

En annan positiv sak är att frivilligverksamheten Go 
Kungsbacka tagit ordentlig fart. Det är en mötesplats 
för att samordna frivilliginsatser i bred samverkan med 
föreningar och näringslivet och där kommunen också en 
part. Syftet är att bryta ofrivillig ensamhet, öka folk
hälsan, och öka delaktighet i samhället.  

Civilsamhället är viktigt i ett fungerande samhälle och vi 
vill i högre grad involvera invånarna i vårt utvecklings
arbete av morgondagens kommun. Kommunfullmäktige 
har tagit beslut om ett direktiv för att öka innovationen 
och omställningen till nya arbetssätt och det kommer vi 
att ha stort fokus på under 2023. 

Alla medarbetare kommer att vara viktiga i förnyelsen 
av kommunen och under året som gick startade vi upp 
satsningen med utvecklande medarbetarskap för samtliga 
medarbetare, ett arbete som kommer fortsätta även under 
kommande år.

Malin Aronsson 
kommundirektör

Lisa Andersson (M) 
kommunstyrelsens  
ordförande 

INLEDNING
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Året i korthet

Nettoinvesteringar

809 miljoner 
Investeringar kunde i sin helhet finansieras med 
egna medel. Kommunen kunde också amortera 
på låneskulden och har förbättrat sin finansiella 
ställning.   
Mer om investeringar hittar du på sidan 89. 

Våra medarbetare

6 791
Så många är månadsanställda i Kungsbacka 
kommun. Antal medarbetare per enhetschef  
har förändrats från 31 till 22,4 de senaste 
10 åren vilket är en minskning med nästan 
30 procent. På sidan 55 kan du läsa mer om 
Kungsbacka som arbetsgivare.

Årets resultat

756 miljoner
Årets resultat motsvarar 13 procent av skatter 
och statsbidrag. Läs vår finansiella analys på 
sidan 48. 

God ekonomisk hushållning

39 %
Soliditeten är ett mått på kommunens lång
siktiga ekonomiska handlingsutrymme.  
Läs om hur den utvecklas på sidan 50. 
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Hållbarhet

Vi har tillsammans med 
föreningsliv och näringsliv startat 
ett nytt frivilligcenter. De arbetar 
med att bryta ofrivillig ensamhet, 
öka delaktigheten och förbättra 
folkhälsan.

Läs om kommunens arbete med hållbarhet på sidan 42.

Hit gick skattepengarna 2022

Varje hundralapp som  betalades 
i skatt till  Kungsbacka kommun 
under 2022 fördelades till verk-

samheterna på det sätt som 
framgår i diagrammet.

Förskola 
Grundskola
41,87 kr

Vård 
Omsorg

19,64 kr
Individ 

Familje
omsorg

13,94 kr

Gymnasium 
Arbets

marknad

11,26 kr Kommun
gemensamt,
räddnings

tjänst,
politisk 

verksamhet

2,95 kr

Kultur
Fritid

5,06 kr

Teknik,
skatte

finansierat
4,56 kr Byggnads

nämnden

0,71 kr

Miljö 
 Hälsoskydd

0,02 kr
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Bygglov med fokus 
på service 
Det ska vara lätt att göra rätt när du söker bygglov. Mer fokus på den som 
söker bygglov och effektivare arbetssätt har gett resultat under 2022.  

Tiden för handläggningen av bygglovsärenden har 
under flera år varit väldigt lång och det har irriterat både 
invånare och företagare. Situation med en skuld av äldre 
ärendena och ett ständigt inflöde av nya ansökningar 
gjorde att alldeles för få handläggarna var mycket hårt 
belastade och att väntetiderna blev långa. Sen kom 
pandemin och det blev ännu värre.  

Alla var hemma och ville 
bygga och det skapade 
en extrem situation 
med väldigt många 
ansökningar. 

– Alla var hemma och ville bygga och det skapade en 
extrem situation med väldigt många ansökningar. Vi 
gick från högt tryck till en extrem situation, säger Hanna 
Ståhl, verksamhetschef för geodata och bygglovsavdel
ningen på Kungsbacka kommun.  

Hjälpa och förklara 
Arbetet med att förbättra kommunens hantering av 
bygglov och kapa den långa kön har pågått i flera år. Men 
det är under 2022 som invånarna verkligen har börjat se 
resultatet av arbetet. Förutom att man lyckats rekrytera 
fler bygglovshandläggare så har avdelningen gjort ett 
stort arbete med att göra det lätt att göra rätt när invånare 
och företagare ansöker om bygglov.  

– Det är jättesvårt att söka bygglov men vi har kanske 
inte alltid satt oss in i den sökandes perspektiv tidigare. 
De senaste åren har vi har ändrat perspektiv så att vi ser 
saken mer ur den sökandes ögon. Numera vill vi att våra 
bygglovshandläggare ska vara regelkunniga problem
lösare. De ska inte rucka på lagarna men de ska hjälpa 
och förklara för den som söker tillstånd, säger Hanna 
Ståhl.  

Utvecklat webben  
För att utveckla arbetet har medarbetarna till exempel 
fått utbildning i hur man skriver så att alla förstår, även 
om det är ett komplicerat ärende. Man har även jobbat 
med att utveckla informationen på webben och etjänsten 
för att ansöka om bygglov. Etjänsten har fortfarande 
samma syfte och innehåll men skillnaden är hur du som 
ansöker blir lotsad igenom den.  

Numera kan du också logga in på webben och se vilka 
händelser som inträffat i ditt ärende. Det finns också 
aktuell handläggningstid på webben. Den baseras på 
mediantiden för de senaste tre månaderna och där man 
kan också se när trycket på bygglov är som störst under 
året, vilket påverkar handläggningstiden.  

– Förr var en av de vanligaste frågorna till kundcentret 
Kungsbacka direkt hur det går i ens bygglovsärende. 
Många hade också känslan av att man lämnade in sin 
ansökan och sen var det som ett stort svart hål. Genom 
att presentera handläggningstiderna på webben vill vi 
skapa mer öppenhet förändra känslan av att man inte vet 
vad som händer, säger Hanna Ståhl.   

Endast en handläggare 
En framgångsfaktor för att kapa tiderna har också varit 
ett förändrat arbetssätt där varje ärende numera har en 
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utsedd handläggare, i stället för flera olika. Det innebär 
att en handläggare bara behöver sätta sig in i ärendet 
och den som söker vet också vem de kan kontakta i sitt 
ärende. Men det finns ännu fler områden att utveckla.  

– 80 procent av de som söker bygglov får inte med allt 
som man behöver i ansökan utan får komplettera efter
hand. Det är ett utvecklingsområde hur vi ska arbeta för 
att lösa det. Vi ska också arbeta med att hitta moment 
som kan automatiseras för att förbättra processen och 
upplevelsen, säger hon.  

Korta väntetider 
Som värst var väntetiden i snitt över tio veckor för ett 
beslut om bygglov under hösten 2021. Sedan dess har 
antal ärenden minskat, avdelningen har högre bemanning 
och medarbetarnas gemensamma engagemang och nya 
arbetssätt har gett resultat. I slutet av 2022 var väntetiden 
i snitt endast fyra veckor.   

– Som myndighet är det viktigt att vi hjälper de vi är till 
för och att vi lotsar rätt. Vi har ett mål om att skapa Väst
sveriges bästa företagsklimat men det gäller också våra 
invånare. Vi har påbörjat vår resa att bli mer servicein
riktade. Det är en kulturvändning som hela myndighets
sverige står inför, säger Hanna Ståhl.

Bygglov i siffror 2022 

•  Totalt kom det in 1 773 nya ärenden 
till bygglovsavdelningen under 2022.  

•  241 ansökningar gällde attefallsärenden. 

•  180 ärenden gällde  tillbyggnad 
av enbostadshus. 

•  135 ärenden var ansökan om att 
bygga nytt enbostadshus. 

•  Väntetiden för bygglov var i snitt fyra 
veckor under 2022. Lagkravet är att du 
ska få ett beslut inom tio veckor från 
det datum då din ansökan om bygglov 
eller förhandsbesked är komplett. 

•  75 procent av alla som söker bygglov 
gör det via kommunens e-tjänst. 
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Ååå så bra!

Ett av de globala målen handlar om att vi ska ta hand om vårt dricks-
vatten på ett ansvarsfullt sätt. Därför vattnar vi numera kommunala 
planteringar och en fotbollsplan med vatten från Kungsbackaån.

Varje år planterar kommunen tusentals blommor runt 
om i staden. Det är vårblommor, sommarblommor och 
höstblommor. Dessutom planterar vi träd och tar hand 
om grönområden. Det gör inte bara omgivningarna 
vackrare och trevligare utan innebär också att vi bidrar 
positivt till klimatet och den biologiska mångfalden. Men 
det kräver mycket vatten för att alla planteringar, träd och 
grönområden ska hålla sig fina. Sedan ett par år tillbaka 
använder vi vatten från Kungsbackaån i stället för det 
renade dricksvattnet.  

– Idén föddes av att det inte kändes vettigt att vattna med 
dricksvatten på planteringarna, det gör man ju ofta inte 
hemma utan där samlar man regnvatten i en tunna. Men 
det handlar också om vårt arbete med de globala målen 
och att vi ska använda dricksvatten på ett ansvarsfullt 
sätt, säger Linda Blom som är arbetsledare på förvalt
ningen för Teknik.  

Globalt mål om vatten 
Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål 
som handlar om att skapa en hållbar värld för alla. Mål 6 
heter Rent vatten och sanitet och handlar om att säker
ställa tillgången till vatten och en hållbar förvaltningen 
av vatten för alla.  

– Att vi vattnar med åvatten tycker många är en superbra 
idé. Det är klart att vi sparar pengar men den stora 
vinsten är miljön och att vi arbetar med de globala målen, 
säger Linda Blom.  

Åvattnet används där det finns till en majoritet av 
säsongsblommorna, som exempelvis i rondeller och 
urnor men också till alla nyplanterade träd. I vissa 
rondeller använder man dock fortfarande sprinklersystem 
med vanligt dricksvatten eftersom det inte är bra ur 
arbetsmiljö synpunkt att arbeta mitt i trafiken.  

Under 2022 fick även fotbollsplanen vid Lindälvs 
idrottsplats ett sprinklersystem där spridarna i planen är 
kopplade till pumphuset som tar vatten från ån.  

– Det går åt 30 kubik varje gång vi vattnar och ibland 
mer om det är riktigt torrt. Under säsongen vattnar vi 
nästan varje natt men det är vädret som styr, säger Roger 
Svensson, arbetsledare på förvaltningen för Teknik.  

Vattnet är väldigt 
näringsrikt och bra för 
grönskan. 

Näringsrikt vatten  
Hur funkar det då rent praktiskt att få upp vattnet ur ån 
och ut till olika platser i staden? Jo, en ombyggd container 
har blivit ett pumphus och därifrån går en slang rakt ner 
i ån. Vattnet filtreras för att få bort grenar och stenar 
som annars hade kunnat sätta igen slangen vid vattning. 
Vattnet samlas i behållare som rymmer tusen liter och 
som sitter på en flakbil. Vid planteringarna som är direkt 
vid ån har kommunens tekniker fixat med slangar och 
kranar så att de kan vattna direkt från ån, i stället för att 
frakta runt vattnet.  

– Vattnet är väldigt näringsrikt och bra för grönskan. 
Det har dessutom bättre temperatur för blommorna än 
dricksvatten. För kallt vatten kan ge skador på säsongs
blommorna som är känsliga när de är nyplanterade och 
vi upplever att problemen med så kallade brännskador på 
bladen har minskat, säger Linda Blom.  
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Fler användningsområden 
Under 2022 gick det åt cirka 700 kubik till bevattning av 
träd och blommor och ytterligare ett par hundra kubik 
till fotbollsplanen. Det är länsstyrelsen som gett till
stånd för hur mycket vatten som vi får använda från ån 
men än så länge är vi inte i närheten av de gränsvärdena. 
Eftersom tillgången är god hoppas man kunna använda 
åvatten på fler sätt i framtiden.  

– Vi vill ständigt utveckla verksamheten och tittar 
på i vilka sammanhang vi använder vatten där vi inte 
skulle behöva använda renat dricksvatten. Till exempel 
använder vi ju vatten när vi sopar gatorna. Det finns 
många idéer men inget som är klart ännu, säger Linda 
Blom.  

Sparar dricksvatten

Vi vattnar fotbollsplaner och plan-
teringar med över 60 procent 
 å-vatten och har på det sättet mins-
kat användning av dricksvatten.
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Politisk  organisation
Den politiska organisationen i Kungsbacka kommun består av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kommunrevision, elva facknämnder och tre samverkansnämnder. 
 Kommunstyrelsen och facknämnderna har förvaltningar som sköter det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktige
De förtroendevalda i kommunfullmäktige har det högsta 
ansvaret för den kommunala verksamheten. De beslutar 
om vilka mål verksamheten ska ha för samhällsutveck
lingen och samhällsbyggandet 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
De förtroendevalda i kommunstyrelsen planerar, leder 
och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. 
Kommunstyrelsen och nämnderna genomför det som 
kommunfullmäktige 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
Kungsbacka kommun har ett bostadsbolag, Eksta 
Bostads AB med dotterbolaget Tempohus Kungsbacka 
AB. Bolaget Fastighets AB Sankta Gertrud är vilande.

Stiftelser
Kungsbacka kommun är huvudman för Stiftelsen 
 Tjolöholm som äger Tjolöholms slott.

Kommunalförbund 
Kommunen ingår också i Göteborgsregionens 
kommunal förbund, GR, och har vår räddningstjänst i 
Räddnings tjänstförbundet Storgöteborg.

Gemensamma nämnder
Kungsbacka kommun samverkar med Region Halland 
och de övriga hallandskommunerna i Patientnämnden 
och i Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälp
medel.

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

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkrings
kassan, Region Halland och hallandskommunerna 
samverkar 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

12     Kungsbacka kommuns årsredovisning 2022



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 poli
tiker. 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
• ITfrågor
• 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

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 mnkr

Teknik
Ragn-Sells
Viavest AB

Individ & Familjeomsorg
Humana assistans AB

Vård & Omsorg
Gottskärs hemtjänst AB
Humana omsorg 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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Byggnadsnämnden 
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 
mätningsverksamhet. 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, 
familjerådgivning, 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 funktionshinder. Nämnden för Individ & Famil
jeomsorg ansvarar för sysselsättning/arbetsträning för 
personer i yrkesverksam ålder med psykiskt funktions
hinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition 
av målgruppen.

Förskola & Grundskola 
Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för 
förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, grundsär
skola och fritidshem. Nämnden ansvarar även för kort
tidstillsyn 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 1620 
år, korttidstillsyn för elever i frivilliga skolformer samt 
all studieoch 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.

Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer till 
kommunrevisionen. Kommunrevisionen har en obero
ende roll i verksamheten och dess uppgift är att granska 
och bedöma 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 och 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, kommunala bolag, stiftelser och kommunal
förbund. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls som ger effekter 
på helheten. Kommunstyrelsen har också till uppgift att 
bereda ärenden inför kommunfullmäktiges samman
träden. 

Kultur & Fritid 
Nämnden ansvarar för kommunens kultur och 
fritidsverksamhet 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. 
Nämnden samordnar och utvecklar friluftsliv, folkhälso
arbete, brotts och drogförebyggande arbete samt barn
rättsarbete. Därtill ger vi stöd inom området kulturmiljö 
och ansvarar för marknadsföring och information via vår 
turistbyrå. 

Miljö & Hälsoskydd
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för pröv
ning, tillsyn och kontroll inom främst miljöskydd 
och hälsoskydd, livsmedel och receptfria läkemedel. 
Nämnden medverkar också i planering inom miljö och 
hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar för kommu
nens tillstånd och tillsyn för alkoholservering och 
försäljning av tobak och liknande produkter. Från 2020 
har nämnden gemensam förvaltningsorganisation med 
byggnadsnämnden.

Service 
Nämnden för Service ansvarar för kommunens lokal
försörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut 
lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Nämnden 
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, vikariecenter samt 
inköp och fordonshantering 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 parkeringsfrågor, 
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. 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 
hemtjänst, vård och omsorgsboende, korttidsboende 
inklusive växelvård, hemsjukvård, dagomsorg, uppsö
kande verksamhet, anhörigstöd, bostadsanpassning samt 
hjälpmedel. 

 

Bolag 

Eksta Bostads AB 
Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostads
företag. Eksta äger och förvaltar hyresrätter samt äldre
boenden, förskolor och skolor samt ett fåtal kommersiella 
lokaler. 

Tempohus i Kungsbacka AB 
Dotterbolag till Eksta Bostads AB.  

Fastighets AB Sankta Gertrud
Bolaget är vilande.

Stiftelsen Tjolöholm 
Stiftelse med uppdrag att förvalta och utveckla 
 Tjolöholms slott. Kungsbacka kommun är stiftelsens 
huvudman. 
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Översikt över  
verksam hetens utveckling

I följande avsnitt analyserar vi utvecklingen över tid 
för Kungsbacka kommun och kommunkoncernen. 
Den senare består av Kungsbacka kommun och vårt 
helägda dotterbolag Eksta Bostads AB. Från 2018 ingår 
Tempo hus i Kungsbacka AB som en del i koncernen 
Eksta Bostads AB. Undantagsregel tillämpas för Stif
telsen Tjolöholm som därmed inte ingår i de samman
ställda räkenskaperna. 

Kungsbacka kommun är en expansiv kommun  belägen 
i en expansiv region. Detta ställer krav på utökad 
 kommunal service men också nyinvesteringar och 
reinvesteringar i äldre tillgångar. Investeringar för den 
kommunala verksamheten sker i såväl kommunen som i 
Eksta Bostads AB. Låneskulden för lån till banker och 
kreditinstitut har trots höga investeringsnivåer minskat 
i såväl kommunen som koncernen från 2021. Främsta 
förklaringen är att kommunen amorterat på sin låneskuld 
både under 2021 och 2022. Detta är positivt ur ett 
finansiellt perspektiv, eftersom vi får räkna med högre 
räntenivåer framöver. 

Kungsbacka tillhör en grupp om 20 kommuner i landet 
som haft positiv folkökning varje år sedan 1968. Befolk
ningsökningen under 2022 var precis som 2020 och 2021 
lägre än tidigare år. Det är främst inflyttning av barn
familjer från Göteborg som har drivit på ökningen under 
de senaste tio åren, men under pandemin sjönk inflytt
ningen kraftigt. Den dämpade befolknings ökningen 
beror förutom på minskad inflyttning också på att 

utflyttningen ökat något. Den vanligaste utflyttaren är 
en person i åldersgruppen 20–29 år och flytten går oftast 
till Göteborg, Varberg eller andra kommuner i Västra 
Götaland. Vi ser också att barnafödandet minskar något 
precis som i övriga landet. 

De senaste årens ekonomiska resultat sticker ut i jämfö
relsen. 2022 års resultat överstiger föregående år både för 
kommunen och kommunkoncernen. De huvudsakliga 
förklaringarna är högre realisationsvinster från exploate
ringsverksamheten, ökade skatteintäkter, ökade tillfälliga 
statsbidrag till verksamheterna och lägre volymer i verk
samheterna än planerat. Läs mer om detta i avsnittet God 
ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.  

Demografin med allt fler äldre gör att vi har en utma
ning, trots det starka ekonomiska resultatet. Vi har också 
fortsatt höga investeringsbehov. De ökade kostnaderna 
på grund av dagens höga inflation till följd av bland annat 
kriget i Ukraina väntas till viss del kvarstå. Hur stor 
denna  utmaning blir är idag svårt att sia om. 
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Kommunen 2018 2019 2020 2021 2022

Antal invånare 83 348 84 395 84 930 85 301 85 801

Kommunal skattesats (%) 21,33% 21,33% 21,33% 21,33% 21,33%

Verksamhetens intäkter (mnkr) 1 125 1 213 1 253 1 184 1 471

Verksamhetens kostnader (mnkr) 5 345 5 636 5 673 5 802 6 028

Avskrivningar (mnkr) 294 315 344 389 417

Varav avskrivningar finansiell leasing (mnkr) 0 1 3 23 25

Årets resultat (mnkr) 171 210 415 464 756

Nettoinvesteringar (mnkr) 744 958 861 745 1 299*

Nettoinvesteringar exklusive finansiell leasing (mnkr) 744 948 857 623 809

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 28,4% 31,5% 33,3% 35,5% 39,0%

Självfinaniseringsgrad (%) 62% 55% 88% 115% 90%

Självfinaniseringsgrad, exklusive finansiell leasing (%) 62% 55% 88% 133% 142%

Lån i banker och kreditinstitut (mnkr) 950 1 350 1 550 1 450 1 300

Låneskuld (kronor per invånare) 11 398 15 996 18 250 16 999 15 151

Antal årsarbetare 6 181 6 283 6 292 6 305 6 791

Kommunala koncernen 2018 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter (mnkr) 1 350 1 450 1 539 1 431 1 712

Verksamhetens kostnader (mnkr) 5 392 5 703 5 746 5 862 6 071

Avskrivningar (mnkr) 361 406 421 472 503

Årets resultat (mnkr) 202 243 512 530 822

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 20,5% 22,8% 25,0% 27,2% 31,5%

Lån i banker och kreditinstitut (mnkr) 4 225 4 857 5 170 5 153 4 976

Nettokoncernskuld (kronor per invånare) 50 691 57 551 60 874 60 410 57 995

*) Den stora ökningen mellan åren förklaras av anpassning till RKR 5 Leasing. Förklaring finns i Not 1 Redovisningsprinciper.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Viktiga förhållanden  
för resultat och ekonomisk 
ställning 

Pandemin mattas av
I början av februari tog myndigheterna bort de flesta 
restriktionerna kopplade till pandemin. Det innebar ett 
nytt normaltillstånd för både kommunens invånare och 
vår organisation. Under året har vi genomfört många 
stora möten och evenemang på plats igen. Arbetsmark
naden har påverkats positivt av att restriktionerna lyftes. 
Vi har haft låg arbetslöshet nationellt, regionalt och 
särskilt i Kungsbacka kommun. Den generella bilden är 
att arbetsmarknaden är god i Kungsbacka kommun, även 
om antalet varsel ökat något. 

Vissa förändringar ser ut att bestå långsiktigt. Pandemin 
har till exempel påverkat föreningslivet, där många 
föreningar har tappat medlemmar. Och även om fler 
medarbetare i Kungsbacka kommun har återgått till att 
arbeta i våra lokaler är det också många som har fortsatt 
att arbeta på distans åtminstone en del av sin arbetstid. 
Normaliseringen av distansarbete är av allt att döma en 
bestående förändring, både internt och externt. Kommu
nens administrativa lokaler nyttjas nu i betydligt lägre 
grad än före pandemin. Vi har därför börjat se över vilka 
lokaler som är mest kostnadseffektiva och ändamålsen
liga, och som bäst stödjer våra framtida arbetssätt.

Kriget i Ukraina
Den mest dramatiska världshändelsen under året var 
Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. Kriget 
var en intensifiering av en konflikt som har pågått sedan 
2014. Invasionen ledde till att Sveriges säkerhetspolitiska 
läge förändrades i grunden. Liksom många andra länder 
har vi tagit avstånd från Ryssland och ökat vår satsning 
på försvaret. Under våren inledde Sverige en process som 
siktar på svenskt medlemskap i Nato. 

Invasionen har lett till att nästan 50 000 ukrainska flyk
tingar har sökt asyl i Sverige, men bara cirka 90 personer 
har under året blivit placerade i vår kommun. Detta är 
betydligt färre än vad vi förväntade oss, men kan komma 
att öka om kriget pågår länge. Ett fyrtiotal barn från 
Ukraina har fått plats i våra för och grundskolor. 

Kriget ledde också till ökade kostnader för energi, 
drivmedel och livsmedel. Det har även orsakat förlängda 
leveranstider och skapat brist på vissa råvaror och reserv
delar. I vissa fall har brister som orsakades av pandemin 
förvärrats av kriget. Till exempel har det varit svårt för 
kommunen att få tillgång till nya fordon och reservdelar, 
liksom att utöka antalet laddstolpar för elbilar. Bristen på 
komponenter och halvledare har medfört långa leve
ranstider för datorer och telefoner, och påverkat inköp 
av utrustning till vår ITinfrastruktur. Även företag 
har blivit drabbade av brister och förseningar, vilket i 
förlängningen har påverkat kommunen. Ibland har våra 
leverantörer fått svårt att följa avtal och avisera prisjuste
ringar och leveransstopp. 

Höjda priser
Sveriges ekonomi påverkades under året av stigande 
inflation och kraftig ränteökning. Mot slutet av året 
nådde inflationen rekordnivån 10,8 procent, den högsta 
sedan mätningar började 1996. De extrema prisökning
arna innebar i praktiken att nästan tio år av löneökningar 
har utraderats. I Kungsbacka har det utbetalade ekono
miska biståndet under 2022 varit stabilt lågt, men allt fler 
invånare har börjat oroa sig för sin privatekonomi. Det 
har medfört ett ökat tryck på ekonomisk rådgivning, men 
också energi och klimatrådgivning. 

Omvärlden påverkar oss
De senaste åren har det blivit alltmer påtagligt att händelser långt 
utanför kommunens gränser kan få stora konsekvenser för våra 
verksamheter. Ett dramatiskt exempel var coronapandemin. 
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I kommunen har vissa verksamheter inte hunnit märka 
av den ekonomiska nedgången under 2022 ännu, medan 
det har varit väldigt kännbart för andra. Kommunens 
måltidsverksamhet är ett exempel på ett område som haft 
stora utmaningar, främst på grund av ökade livsmed
elskostnader. Bygg och fastighetssektorn som vuxit kraf
tigt under perioden med låga räntor dämpades betydligt 
under hösten. Antalet bygglovsärenden, som var på väg 
att återgå till nivåerna före pandemin, sjönk drastiskt mot 
slutet av året. För andra konjunkturkänsliga ärendetyper 
är trycket fortfarande högt på grund av eftersläpnings
effekter, men förväntas mattas av under 2023. 

Energi
En konsekvens av höga elpriser är att energieffektivi
sering har blivit allt viktigare under året. Detsamma 
gäller att hitta av nya möjligheter att lagra energi. Under 
hösten 2022 har kommunens verksamheter genomfört 
flera satsningar för minskad energianvändning. Dit hör 
bland annat informationsinsatser, sänkta temperaturer 
och avstängd ventilation i vissa fastigheter nattetid. 
Insatserna ledde till att energiförbrukningen i kommu
nens lokaler minskade med 3,84 procent. Livslängden för 
kommunens mobiler och surfplattor har ökat något under 
2022 eftersom vi har ett nytt avtal för reparationstjänster.
 
Omställningen till förnybar energi kräver att fastigheter 
och verksamheter både bidrar till energiförsörjningen 
och nyttjar tillgänglig energi smart, genom till exempel 
en effektiv isolering och ventilation. Under året byggde 
kommunen cirka 1 000 kvadratmeter solcellsanlägg
ningar och är totalt uppe i cirka 18 000. 

En annan händelse med koppling till energifrågan är 
att det infördes nya beredskapszoner och en ny plan 
för kärnenergiberedskapen under 2022. Större delen av 
Kungsbacka kommuns yta ingår nu i yttre beredskapszon 
för Ringhals kärnkraftverk.

Val och lagar
I september var det val till riksdag, region och kommun. 
Kommunen ansvarade för genomförandet av valet i 
Kungsbacka, från förberedelser och kommunikation till 
rösträkning. Vi rekryterade en stor mängd valarbetare. 
Säkerhetsrelaterade aspekter kopplade till valen har blivit 
allt viktigare, däribland säkerheten i vallokalerna. Vissa 
transporter av valmaterial och röster skedde med hjälp av 
vaktbolag. 

Det kommunala valresultatet innebar ingen förändring 
i styre, men ledde till flera nya ledamöter och kommu
nalråd. I Region Halland förlorade Alliansen sin majo
ritet, men styr vidare i minoritetsställning. Nationellt 
tillträdde en ny regering. Moderaterna, Kristdemokra
terna och Liberalerna har med stöd av Sverigedemo
kraterna formulerat sitt planerade politiska arbete i det 
så kallade Tidöavtalet. De förändrade politiska priori

teringar som blir följden kommer med stor sannolikhet 
att påverka kommunen i framtiden, till exempel genom 
omfördelade statsbidrag.

Vi påverkas också av lagändringar. Under 2022 trädde en 
ny visselblåsarlag i kraft som innebär att en person som 
rapporterar om missförhållanden har ett förstärkt skydd. 
Det innebär en ökad tydlighet av ansvar och roller i vår 
organisation och har lett till att vi tagit nya regelverk.
Ändringar i skollagen gör det möjligt för all personal 
att vidta omedelbara åtgärder för att garantera eleverna 
trygghet och studiero. Det blir också enklare för rektorn 
att besluta om en elev helt eller delvis ska stängas av. I 
grund och gymnasieskolorna infördes nya bestämmelser 
om att mobiltelefon i regel bara får användas enligt 
lärarens instruktioner. En annan ändring ger Skol
inspektionen möjlighet att förbjuda en kommun, och inte 
bara privata huvudmän, att driva en verksamhet vidare 
om ett föreläggande att åtgärda brister inte har följts och 
missförhållandena är allvarliga. 

Klimat och miljö
Flera rapporter från FN:s klimatpanel IPCC, baserade på 
data från hundratals forskare, har under 2022 bekräftat 
bilden av att världen är på väg mot en kraftigt höjd 
medeltemperatur. Forskningen pekar på att de åtgärder 
som hittills har gjorts inte är i närheten av tillräckliga 
för att undvika mycket dramatiska klimatföränd
ringar. Enligt rapporterna är det fortfarande möjligt att 
vända den negativa utvecklingen och därmed undvika 
många katastrofer, men det bygger på att vi gör större 
förändringar. Även om detta skulle ske kommer vi för 
överskådlig framtid att se allvarliga effekter av de klimat
förändringar som redan har satts i gång.

Det blir allt viktigare för kommunen som organisation 
och för samhället i stort med klimatanpassning och 
satsningar för ökad hållbarhet. Under året beslutade vi 
om en ny klimatstrategi och skyfallskartering. Många 
verksamheter arbetar med insatser för minskat klimatav
tryck. Inom verksamheten för avfall och återvinning sker 
till exempel många återbrukssatsningar med fokus på den 
cirkulära ekonomin.

Hotet mot biologisk mångfald är också en fråga som 
vuxit i betydelse under året, då trenden där är starkt 
negativ på global och nationell nivå. En motståndskraftig 
natur med stor variationsrikedom är viktig för att bromsa 
effekterna av ett förändrat klimat. Men rapporter visar att 
världens ryggradsdjur har minskat i antal med i snitt 69 
procent de senaste 50 åren, medan djur som lever i sjöar 
och floder har minskat med 83 procent. 

Under 2022 har kommunen arbetat med att stärka den 
biologiska mångfalden på flera sätt. Bland annat genom 
att låta delar av marken runt Kungsbacka stad gå i blom 
och genom trädplanteringar runt Kungsbackaån. I vissa 
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miljöfrågor visar invånarna ett växande engagemang. Till 
exempel vill de i allt större utsträckning att kommunen 
agerar kring invasiva arter, även på privat mark.

Befolkningsutveckling
Kommunen fortsätter att växa i en expansiv region. 
Under 2022 ökade bostadsbyggandet åter i vår kommun, 
även om det fortfarande är svårt för många att hitta en 
bostad. Ett väl fungerande bostadsbyggande möjliggör 
för nya invånare och även företag att kunna etablera sig i 
kommunen, vilket har en positiv påverkan på den fram
tida utvecklingen. 

Kungsbackas folkökning under året har varit lägre än 
genomsnittet de senaste fem årens, men högre än under 
pandemiåren. Barnafödandet fortsatte att vara lågt i 
Sverige. På sikt innebär det färre barn, men de närmaste 
åren säger prognosen att antalet kommer ligga stabilt i 
Kungsbacka. Det beror främst på att de många barn som 
föddes på 1990talet nu är i så kallad familjebildande 
ålder. 

Den demografiska faktorn som har störst betydelse i 
närtid är att Kungsbackas invånare blir allt äldre. Stora 
barnkullar födda på 1940talet och en ökande medellivs
längd gör att antalet över 80 år kommer bli en allt större 
grupp. Samtidigt kommer den arbetsföra befolkningen 
inte att utvecklas i samma takt. När allt färre ska försörja 
fler minskar skatteintäkterna i förhållande till kostnads
ökningarna och det påverkar kommunen ekonomi och 
verksamheter. 

Kompetensförsörjning
För kommunens vård och omsorgsverksamheter innebär 
befolkningsutvecklingen att fler kommer att behöva hjälp 
de kommande åren. Det är en stor ekonomisk utmaning, 
men även om ekonomin gick att lösa så finns det inte till
räckligt med arbetskraft att rekrytera. Trenden att färre 
unga väljer att utbilda sig inom vård och omsorg ser ut att 
hålla i sig. Dessutom ställs nya och högre krav på kompe
tens, bland annat genom reformen med god och nära vård 
och en ny socialtjänstlag. En del av lösningen kommer 
vara fortsatt digitalisering och effektivisering, och inno
vation och utveckling av nya arbetssätt. Ett exempel på 
en nödvändig förändring är ett pågående arbete med att 
införa behovsstyrd planering och schema inom kommu
nens hemtjänst. Framöver kommer även våra invånare 
behöva ta ett större ansvar för sitt sätt att leva.

Under 2022 ökade orosanmälningarna för barn och unga 
i Kungsbacka med 20 procent, vilket speglar ökningen 
nationellt. Det är en utmaning att rättssäkert och 
professionellt hantera dessa orosanmälningar samtidigt 
som det är svårt att rekrytera bland annat socionomer. 
Många andra verksamheter, till exempel lokalförsörjning 
och IT, har också problem med rekrytering. Konkur
rensen om arbetskraften ökar ständigt och det ställer 

krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. När 
tillgången på arbetskraft inte ökar i takt med efterfrågan 
leder det till ett växande behov av att tänka och testa nytt. 

Pandemin och ökade möjligheter för vissa yrkesgrupper 
att arbeta på distans bidrar till en alltmer rörlig arbets
marknad. Det gäller såväl geografiskt som mellan 
sektorer och arbetsgivare. På en av kommunens förvalt
ningar genomfördes under året en rekrytering av specia
listkompetens från ett annat europeiskt land. 

Teknikutveckling
Förväntningarna på samhällets och kommunens digi
talisering fortsätter att öka. En växande spridning och 
användning av exempelvis mobil teknik och Artificiell 
Intelligens, AI, gör att invånare och företag i allt högre 
grad förväntar sig enkla, snabba och situationsanpassade 
lösningar. Den offentliga sektorn i Sverige ser ett ökat 
behov av att arbeta användardrivet och nyskapande, med 
fokus på innovation. Samtidigt ökar antalet cyberat
tacker, digital manipulation och hot mot den personliga 
integriteten. Kungsbacka har under året fortsatt arbetet 
med att förbättra ITsäkerheten på olika sätt. Till 
exempel har vi infört flerfaktorsinloggning och utökad 
skydd för medarbetare och elever som arbetar på distans.

När information kan spridas snabbt och enkelt med 
teknikens hjälp ökar också kraven på informations
säkerhet. Under året har det bland annat lett till sats
ningar på att säkerställa att hantering och behandling av 
personuppgifter sker på ett korrekt sätt i olika verktyg vi 
använder. 

IT genomsyrar idag hela vårt samhälle och i fram
tiden kommer utvecklingen av nya tjänster baserade på 
Artificiell Intelligens och sakernas internet troligen att 
leda till ännu större förändringar. Sakernas internet är 
ett samlingsnamn för de tekniker som gör att exempelvis 
hushållsapparater, fordon och byggnader, med inbyggd 
elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller 
utbyta data över nätet. 

Under 2022 kom flera nya AIverktyg som gör det 
möjligt för vem som helst att med några knapptryck
ningar skapa både text och bild av mycket hög kvalitet. I 
media har det hittills mest framställts som en utmaning 
för skolan, eftersom elever automatiskt kan producera 
uppsatser inom valfritt område. Det är troligt att denna 
utveckling inom en nära framtid kommer att bidra till 
förändrade arbetssätt både inom och utanför kommunen. 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har i år fått 
uppdraget att främja offentliga aktörers förmåga att dela 
och nyttiggöra data så att data frigörs för utveckling av 
bland annat AI och digital innovation. En nationell sats
ning på mätning av digital nytta i offentlig förvaltning. 
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Det har påverkat vårt arbete med digitalisering, bland 
annat genom ökat samarbete.

I Kungsbacka sker många projekt där vi undersöker olika 
digitala möjligheter. Till exempel testar vi en digital 
tvilling för avloppsreningen. En digital tvilling är en 
kopia i datormiljö av något som finns på riktigt som gör 
att vi kan testa saker. Vi testar också en app för att invå
naren ska kunna följa sin vattenförbrukning och sensorer 
i brunnar och soptunnor. Ännu är inte arbetssätten så 
datadrivna att verksamheterna kan dra full nytta av den 
insamlade datan, men det kommer bli ett viktigt område 
framöver. Potentialen är stor, men det blir viktigt att 
göra satsningar som ger störst utdelning i förhållande till 
insatsen. Under 2022 tog därför kommunen fram en ny 
modell för gemensamma digitala prioriteringar.

Läs mer om hur vi påverkas av omvärldstrender i Kungs
backa i världen, kommunens övergripande omvärlds
analys som släpptes i oktober 2022. Rapporten finns 
tillgänglig på kungsbacka.se.

Finansiella risker
Ränterisk
Stora investeringsvolymer under de senaste åren har 
medfört en ökande låneskuld för såväl kommunen som 
kommunkoncernen. De höga investeringsvolymerna 
beror både på 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.  För 
att få ner inflationen har Riksbanken höjt styrräntan 
vid fyra tillfällen under 2022 och fler höjningar är att 
vänta under 2023. Ju högre låneskuld desto större effekt 
får räntehöjningarna på kommunkoncernens ekonomi. 
Mot bakgrund av detta är det positivt att vi har kunnat 
fortsätta amortera på låneskulden under 2022. 

Borgensåtagande
Kommunen har ingått borgen till ett totalt belopp om 
3 493 miljoner kronor, varav 3 473 miljoner är borgens
åtagande för det helägda kommunala bolaget Eksta 
Bostads AB. Kommunen har dessutom borgensåtagande 
för föreningar motsvarande elva miljoner och för andra 
bolag motsvarande åtta miljoner. Borgensåtagandet för 
föreningar utgör den största finansiella risken. Eftersom 
det är en mindre andel av det totala borgensåtagandet 
är bedömningen att kommunens borgensåtagande inte 
utgör någon betydande risk. 

Valutarisk
Valutarisk handlar om risken för att drabbas av ökade 
kostnader på grund av valutakursförändringar. Det 
uppstår när inköp, försäljning och upplåning sker i 
utländsk valuta. Kommunen gör till allra största del 
affärer i svenska kronor. Det är bara en liten andel handel 
som sker i annan valuta. Upplåning gör vi i svensk valuta. 
Därmed är bedömningen att valutarisken inte utgör 
någon betydande risk. 

Pensioner 
Kommunens pensionsåtagande uppgår till 1 789 miljoner 
kronor. Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförplik
telser viktiga att beakta eftersom skulden ska finansieras 
i framtiden. 

Kungsbacka kommun redovisar pensionsförpliktelserna 
enligt fullfondsmodellen. Detta innebär att ansvarsför
bindelsen, som vid årsskiftet var 1 174 miljoner har lyfts 
in i balansräkningen som en avsättning. Ansvarsförbin
delsen minskade med 42 miljoner jämfört med föregå
ende år, vilket innebar att årets resultat stärktes med 
motsvarande belopp.

Följande tabell visar kommunens pensionsåtagande: 

Total pensionsförpliktelse 
i balansräkningen inklusive 
särskild löneskatt (mnkr)

Kommun 
2021 

Kommun 
2022 

a) Avsättning inklusive sär-
skild löneskatt

578,3 614,2 

b) Ansvarsförbindelse inklu-
sive särskild löneskatt

1 216,3 1 174,5 

Pensionsförpliktelse som 
tryggats i försäkring 

0 0 

Pensionsförpliktelse som 
tryggats i pensionsstiftelse 

0 0 

Summa pensionsförpliktel
ser (inklusive försäkring och 
stiftelse) 

1 794,6 1 788,7 

Förvaltade pensionsmedel  
Marknadsvärde 

  

Totalt pensionsförsäkrings-
kapital 

  

- varav överskottsmedel   

Totalt kapital pensionsstif-
telse 

  

Finansiella placeringar (egen 
förvaltade pensionsmedel) 

  

Summa förvaltade pensions
medel 

0 0 

Finansiering   

Återlånade medel 1 794,6 1 788,7 

Konsolideringsgrad (%) 0 0 
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Pensionskostnaderna utgör en allt större kostnadspost för 
kommunen. Sammantaget består kommunens pensions
kostnader av två olika delar, en avgiftsbestämd kostnad 
och en förmånsbaserad pension som delas upp i vad som 
intjänats från och med 1998 och vad som intjänats före 
1998.

Ett nytt avtal för kommunsektorn (AKAPKR) teck
nades i slutet av 2021 och gäller från 2023. Pensionsav
giften ökar från 4,5 procent till 6 procent för inkomster 
under 7,5 inkomstbasbelopp och från 30 procent till 31,5 
procent för inkomster över denna nivå. Det nya avtalet är 
ett steg i övergången till ett avgiftsfinansierat pensions
system vilket ger kommunerna en pensionskostnad som 
är lättare att förutse. 

Analyseras pensionskostnadernas andel av skatter och 
generella statsbidrag syns en tydlig trend de senaste åren. 
Pensionskostnadernas andel ökar stadigt och tar därmed 
successivt ett större utrymme i anspråk av kommunens 
resultat. För att pensionerna inte ska tappa i värde räknas 
de årligen upp med prisbasbeloppet per juni året innan. 
Ett högt prisbasbelopp i juni 2022 i kombination med 
nya avtalet AKAPKR gör att pensionskostnaderna ökar 
kraftig från 2023. 

Kungsbacka har inga placeringar som är öronmärkta för 
pensioner, därav redovisas inga belopp i tabellen under 
förvaltade pensionsmedel. Med konsolideringsgrad 
menas hur stor andel av pensionsskulden som täcks av 
medel i stiftelser eller egna förvaltade pensionsmedel. 

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 gentemot befolknings
prognos slår därför mot erhållna skatter och statsbidrag. 
Därtill bidrar de generella statsbidragen i väsentlig grad. 
Dessa är svårare att bedöma då de ytterst beror på poli
tiska beslut på riksnivå. Kungsbacka kommun får årligen 
cirka 5,5 miljarder kronor i skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Även en mindre procentuell avvikelse får 
därför stort genomslag.
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Händelser av väsentlig 
betydelse
Följande avsnitt beskriver händelser under räkenskapsåret och 
 eventuella händelser efter årets slut som är av väsentlig betydelse.

Pandemin fortsatte påverka verksamheterna
En mer smittsam variant av coronaviruset spreds i början 
av året och hög frånvaro bland personalen blev en utma
ning inom skola och omsorgsverksamheterna. För att så 
många förskolor som möjligt skulle kunna vara öppna 
erbjöd sig flera medarbetare från andra verksamheter 
att gå in som vikarier. Även sistaårseleverna som läser 
till barnskötare på gymnasiet ställde upp som vikarier. 
Trots det fick flera enheter inom förskola och grundskola 
tillfälligt gå över till distans och fjärrundervisning eller 
stänga helt på grund av personalbrist. 

Mottagande av flyktingar från Ukraina
I februari inledde Rysslands sitt anfallskrig mot Ukraina. 
Kungsbacka startade ett evakueringsboende genom 
Migrationsverket en kort period under mars. Ett par 
veckor senare var boendet helt avvecklat. Under juni kom 
de första anvisningarna från Migrationsverket avseende 
kommunens mottagande utifrån massflyktsdirektivet, 
som började gälla den 1 juli. Vi inledde mottagandet i 
början av augusti. Totalt har Kungsbacka kommun tagit 
emot cirka 90 personer från Ukraina under 2022, jämfört 
med de 330 personer som kommunen väntade sig att ta 
emot. 

Hög inflation och konjunktur som vänder ned
Under hösten lade vi mycket fokus på energibesparings
åtgärder. I slutet av året var inflationen den högsta på 30 
år. Men redan tidigare under året blev de snabbt ökade 
livsmedels och byggkostnaderna liksom de fortsatt 
höga energi och drivmedelskostnaderna påtagliga 
för kommunens verksamheter. I delårsbokslutet per 
augusti prognostiserade nämnden för Service under
skott i och med att nämnden inte kan justera sina priser, 
som fastställs av fullmäktige i kommunbudgeten. Även 
kommunens tekniska verksamheter drabbas av högre 
byggkostnader, energi och drivmedelspriser. 

Övertagande av verksamhet
Den 1 november tog kommunen över driften av två 
externa vård och omsorgsboenden. Övertagandet 
innebar en omfattande planering och förberedelser i 
verksamheten. 

Köp, försäljningar och etableringar
I december startade vi det nya vård och omsorgsboendet 
i Björkris med plats för 120 personer. Eksta Bostads AB 
har gjort investeringen och finansiering har blivit möjlig 
genom kommunal borgen.  

Under 2022 sålde vi bostadsmark inom projekten Aranäs 
3 och Tingberget. Vi sålde också verksamhetsmark i 
Äskatorp och Duvehed, vilket gör det möjligt för företag 
att bedriva och etablera verksamhet i kommunen. 

Större investeringar
Kungsbacka kommun växer och många byggprojekt som 
möter våra behov av lokaler och boendemiljöer har blivit 
klara under året. Det handlar till exempel om Varlaskolan 
med idrottshall, Gällinge förskola och ny och ombygg
nation av Frillesåsskolan. En del lokaler har avvecklats 
utifrån att kommunen ska ha egenägda lokaler i största 
möjligaste mån, däribland paviljonger vid Gullregns
skolan och Toråsskolan. Borgmästarebron invigdes i maj 
efter att ha varit avstängd sedan 2019, något som under
lättar transportflödena i staden. 

Förbättrade skatteprognoser
När vi summerar året har vi fått in betydligt högre 
skatteintäkter än vad vi prognostiserade när budgeten för 
2022 antogs i juni 2021. Prognosen har förbättrats under 
året vilket är en starkt bidragande faktor till årets starka 
ekonomiska resultat. 
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Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om förhållanden som är av  betydelse för 
styrningen och uppföljningen av den kommunala koncernens och kommunens  verksamhet. 
Här berättar vi om viktiga aspekter av styrning, uppföljning och intern kontroll.

Kungsbacka kommuns styrmodell

Målstyrning  
Kommunfullmäktige styr nämnderna genom visionen, 
mål och att fördela pengar. För Eksta Bostads AB finns 
ägardirektiv och för Stiftelsen Tjolöholm stadgar. Full
mäktige ger varje nämnd en ekonomisk ram och beslutar 
om de kommunövergripande målen som är riktade till de 
olika nämnderna. De fem kommunövergripande målen 
har preciserats i fokusområden där det behövs kraft
samling. Om nämnderna vill kan de bryta ned fokus
områdena i nämndmål. Förvaltningarna beskriver hur 
de arbetar med fullmäktiges och nämndernas mål i sina 
genomförandeplaner som är en del av förvaltningsbud
geten. På så sätt säkerställer vi att de politiska priorite
ringarna får genomslag i verksamheterna.   

Direktiv 
Förutom kommunövergripande mål styr kommunfull
mäktige med direktiv. För 2022 finns inte något direktiv, 
men under året beslutade fullmäktige om direktiv för 

2023. Det handlar om förnyelse, innovation och digita
lisering och gäller samtliga nämnder. Under hösten har 
kommunledningen påbörjat arbetet med att ta fram en 
målbild för innovation och öka kompetensen inom dessa 
områden genom utbildning och nyrekrytering. 

Värdegrund – arbetsplatskultur  
Vår arbetsplatskultur utgår ifrån hörnstenarna – vi 
välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar. 
När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen har vi kundens 
fokus, litar på varandra och drar åt samma håll. Då får de 
som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott bemö
tande, vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och 
medskapande, vilket skapar trygghet för dem vi är till för. 
Ett Kungsbacka är vårt grundläggande förhållningssätt. 
Det handlar om att vi samarbetar för att nyttja resurserna 
på bästa sätt för hela kommunen och att kunna erbjuda 
bästa möjliga service och tjänster till dem vi är till för. 
Vi har hela kommunen i fokus och inte bara enskilda 
verksamheter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ARBETSPLATSKULTUR /
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Övergripande planer och program 
Utöver kommunövergripande mål och direktiv som 
beslutas i samband med budgeten finns andra styrande 
dokument som visar fullmäktiges ambitioner för ett antal 
sakfrågeområden. Exempel på sådana dokument är: 
• Översiktsplan  
• Klimatstrategi  
• Näringslivsstrategi 2030 

Bokslut och årsredovisning 
Vi gör en samlad uppföljning av kommunbudgeten tre 
gånger om året. Det sker i april, augusti och december. 
Dessa uppföljningar rapporterar vi till kommunfullmäk
tige. Uppföljningarna i augusti och december är lagstyrda 
och inkluderar förutom Kungsbacka kommun en 
sammanställd redovisning som innehåller det kommu
nala bolaget Eksta Bostads AB. Uppföljningen i april är 
en enklare ekonomisk rapportering som innehåller en 
prognos för året.  

Nämnderna ansvarar för att hålla sina nettokostnader 
inom tilldelad ram och är skyldiga att fatta beslut om 
åtgärder så att ramen inte överskrids. Nämnderna sätter 
själva upp rutiner för uppföljning av budgeten och intern 
kontroll. 

Vi hanterar ekonomiska avvikelser som uppstår vid 
årsskiftet genom resultatfonder. Principen är att alla 
överskott som beror på effektiviseringar eller besparingar 
tas med i resultatfonden. 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 en bärande del i 
kommunens kvalitetsuppföljning. Samtliga nämnder 
lämnar en kvalitativ redovisning över arbetet med 
att fördela resurser och att bidra till att uppfylla de 
kommunövergripande målen inom nämnden. På 
kommunnivå görs en sammanvägd bedömning av hur väl 
vi som helhet uppfyller målen. Bedömningen grundar sig 
på nämndernas redogörelser och hur indikatorer som är 
kopplade till varje mål utvecklas över tid. 

Vid sidan av mål och direktiv följs ett stort antal verk
samhetsnyckeltal upp i nämnderna och på kommunnivå. 
Många nyckeltal kan jämföras med andra kommuner och 
liknande verksamheter. Kungsbacka kommun deltar i 
ett samarbete under ledning av Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, kallat Kommunernas Kvalitet i Korthet, 
KKiK. Resultaten från KKiK uppdateras och publiceras 
löpande under året i databasen KOLADA.  

Flera av kommunens verksamheter har ett kvalitetsar
bete i enlighet med speciallagarnas krav. Till exempel 
finns det krav på systematiskt kvalitetsarbete i skollagen, 
kapitel 4 § 28. Det finns också krav på ledningssystem 
för ett systematiskt kvalitetsarbete som gäller för hälso 
och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 

funktionshindrade i Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd, SOSFS 2011:9. Detta arbete redovisas till 
nämnderna, till berörda tillsynsmyndigheter och som 
nationell statistik.

Uppföljning av intern kontroll 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta 
att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett rätt 
och säkert sätt. Syfte, innehåll och värde av vårt arbete 
med intern kontroll kan sammanfattas i dessa punkter:  

• Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister 
• Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, 

öppen och rättssäker verksamhet  
• Strukturer, system och processer för tydlighet och 

ordning 
• Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet 
• Skyddar organisationen från risker, förluster, bedräg

erier, misstankar och skador 
• Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och 

reda, förtroende och utveckling 

Ansvaret för arbetet med intern kontroll regleras i 
Kommunallagen, i reglementen för kommunstyrelse 
och nämnder samt i våra ekonomistyrprinciper. Varje 
nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Arbetet följer en årlig process med 
en internkontrollplan baserad på riskanalys och tidigare 
uppföljning. Det är nämnden som beslutar om internkon
trollplanen och rapporterar den till kommunstyrelsen. 
Nämnderna ska styra, följa upp löpande och besluta om 
eventuella åtgärder med anledning av resultaten av den 
interna kontrollen. Tjänstepersoner sammanfattar årets 
arbete i en rapport till respektive nämnd. Nämnden tar 
beslut om internkontrollplanen och rapporten går vidare 
till kommunstyrelsen. Den del som rör inköp rappor
teras till nämnden för Service. Kommunstyrelsen utgår 
från nämndernas uppföljningsrapporter och utvär
derar kommunens samlade system för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen tar också beslut om eventuella 
förbättringar. Kommunstyrelsen rapporterar den samlade 
utvärderingen till kommunfullmäktige. 

Fortsatt utveckling av styrmodellen 
Under 2022 har vi startat en översyn av kommunens 
styrmodell för att ge tydligare riktning i styrningen för 
omställning och förnyelse i ett samhälle i förändring. 
Tydlig riktning, kultur och struktur är lika viktiga delar i 
modellen. Grundprinciperna är långsiktighet, helhet och 
förnyelse. Målstyrning fungerar väl i verksamheter som 
är stabila och där det som ska göras är tydligt på förhand. 
Detta behöver vi komplettera med målsökande arbete, 
där det vi gör bestäms löpande i samspel med målgrupper 
och intressenter. Vi har också utvecklat vårt arbete med 
omvärldsanalys för att öka vår förmåga att anpassa oss 
när sammanhanget förändras. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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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 möjlig
heterna till utveckling är goda för både individen, 
gruppen, föreningen och företaget.

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

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

Mångfald, puls och nära till naturen
Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättill
gänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden 
växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. 
Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter 
behoven hos olika generationer och livsstilar. Mång
falden 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 kommunikationer 
med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infra
struktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar 
transporternas miljöpåverkan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Den nytänkande  kvalitetskommunen
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, 
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 

Visionen är kommunens främsta styrdokument. Utifrån 
de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och de 
utmaningar kommunen står inför har kommunfullmäk
tige 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 samt
liga nämnder förutom valnämnd, överförmyndare i 
samverkan och revisionen. Nämnderna ansvarar för att 
bidra till att kommunen som helhet når de övergripande 
målen. Förvaltningarna samarbetar med områden som 
är komplexa och har en gemensam plan med prioriterade 
initiativ för att nå målen. Vi ska ta hand om alla mål men 
alla behöver inte göra allt. Det innebär att nämnderna 

kan bidra i olika utsträckning till de olika fokusområ
dena. 

Vi baserar måluppfyllelsen på hur indikatorerna utvecklas 
över tid och genom kvalitativ uppföljning från nämn
dernas rapportering i samband med delårs och årsbok
slut. Vi har uppföljning i dialogformat vid så kallade 
checkpoints för att stämma av hur det går med förvalt
ningarnas arbete.  

Exempel som är hämtade från nämnderna visar att vi 
är på god väg eller delvis på väg att nå målen. Vi visar 
hur väl vi uppfyller målen för varje fokusområde genom 
färgerna grönt, gult och rött, se nedan.  

grön
 I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2022

gul
 På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2022

röd
 Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat
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EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I

Fokusområden Trend

I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer 
och livsstilar. →
Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. -
I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. -
I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera. -

Måluppfyllelse
Efter ett par år där vi bedömde att fokusområdet om 
bostäder var långt från målet kan vi nu se en betydligt 
mer positiv utveckling. När det gäller fokusområdena 
om miljöer och mötesplatser är bilden fortsatt positiv för 
båda. För det nytillkomna fokusområdet om god omsorg 
ser det mer blandat ut. Den samlade bedömningen är 
ändå att kommunen är på god väg mot målet. 

Det här har vi gjort

Attraktiva bostäder 
Efter låg produktion i flera år ökade bostadsbyggandet 
igen. Under året byggde vi färdigt 363 bostäder, vilket 
är lägre än 2021. Men vi började också bygga hela 848 
bostäder och det är en kraftig ökning mot pandemiåren 
2020–2021. Utöver ordinarie bostäder på bostadsmark
naden har kommunen i sina verksamheter olika former av 
boenden. I år har bland annat nya bostäder med särskild 
service öppnat. Kommunen planerar för öppningen av 
Björkris vård och omsorgsboende, som vid full belägg
ning kommer vara kommunens största boende med cirka 
120 platser. 

Att bygga bostäder kräver omfattande samhällsplane
ring. Kommunen arbetar intensivt med den framtida 
vatten och avloppsförsörjningen. Länsstyrelsen avslog 
däremot vår ansökan om miljötillstånd för utbyggnad av 
Hammargårds reningsverk. Miljöprövningsdelegationen 
ska nu avgöra frågan och beskedet kommer troligen i 
början av 2023. 

Trygghet 
Kommunen har precis som tidigare år genomfört trygg
hetsvandringar och dialoger för att hitta platser som 
upplevs som otrygga. Det har lett till flera åtgärder, bland 
annat förbättrad belysning vid gångtunnlar vid flera 
skolor. För att skapa öppna ytor som ger bättre sikt och 
trygghetskänsla har vi gjort ett omfattande arbete med 
att ta ner växtlighet. Vi också arbetat fram nya medbor
garlöften för minskad brottslighet och ökad trygghet i 
kommunen tillsammans med näringsliv, invånare och 
polis. 

Kultur och fritidsverksamheter har infört arbetsmetoden 
stoppmöten som en del av prioinitiativet Ett tryggare 
Kungsbacka. Metoden går ut på att vilken aktör som 
helst kan sammankalla kommun, polis och andra intres
senter för att förhindra att en otrygg situation eskalerar. 
Resultaten har varit mycket positiva. I allmänhet är 
trygghetsarbete ett långsiktigt arbete som ger resultat 
över tid. Men stoppmöten verkar vara ett arbetssätt som 
snabbt kan öka tryggheten både för omgivningen och för 
de inblandade personerna. 

Under året har vi ökat antalet hjärtstartare och flyttat 
flera från insidan av kommunens lokaler till utsidan. 
Totalt finns nu 89 stycken, varav 22 utanför kommunlo
kaler. Minst en hjärtstartare behövde användas i skarpt 
läge, och personen som fick hjälp överlevde.

En förutsättning för effektivt lärande i skolan är upplevd 
trygghet. Enkäter som vi genomfört under året visar att 
elever i årskurs 5 och 8 känner sig trygga i hög grad. Varje 
skolenhet har arbetat med trygghetsskapande åtgärder av 
många olika slag utifrån sitt eget enkätresultat. Gymna
sieskolorna har särskilt arbetat med jämställdhet och 
motivation, och motverkan av kränkande behandling och 
diskriminering. Syftet är att värna om en trygg kultur på 
skolorna. 

Mötesplatser 
Den offentliga miljön är viktig för att kommunens 
miljöer ska vara välkomnande och trygga, men även 
för att skapa olika mötesplatser. I år arrangerade vi 
en Kulturfestival. Vi byggde ett nytt utomhusgym på 
Smarholmen och förbättrade flera konstgräsplaner. Vid 
lekplatsen vid Borgmästarebron finns numera toalett 
och wifiuppkoppling. För att skapa trygga krogmiljöer, 
särskilt för unga, har kommunen bland annat arbetat 
med utbildningsinsatser och krögarträffar. Andra viktiga 
mötesplatser är de kommunala idrottshallarna. Där har vi 
alltmer låtit föreningarna själva fördela tiden som de vill 
använda hallarna, vilket de uppskattar. 
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Trygg och god omsorg 
I början av året arbetade många kommunala verksam
heter fortfarande med trygghetsfrämjande åtgärder med 
anledning av coronapandemin. Särskilt viktigt var det 
på vårdoch omsorgsboenden. En god omsorg betyder 
mycket för att få livet att fungera. Arbetet med att 
förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten har 
intensifierats i år. Det gäller bland annat att vi sett över 
schemaläggning och bemanning. En förbättrad personal
kontinuitet ska öka tryggheten hos hemtjänsttagarna 
och se till att de får en god omsorg. Kommunens olika 
omsorgsverksamheter arbetar också med att öka andelen 
aktuella genomförandeplaner. Där står hur invånaren 
som får hjälp vill att vi ska genomföra den beslutade 
insatsen. 

Undre året har kommunen välkomnat flyktingar med 
anledning av kriget i Ukraina. Omkring 40 barn har fått 
plats i förskola och skola. Vi har också gjort i ordning 
lokalerna på Bukärrsgårdens före detta vård och 
omsorgsboende till tillfälligt boende. 

Analys
Kungsbacka är en mycket attraktiv kommun att bo i. 
Det visar till exempel Bäst att levaundersökningen som 
tidningen Fokus genomförde 2021. Vi hamnade på en 
tredje plats i landet när tidningen rankade kommuner 
utifrån 210 olika faktorer. I slutet av 2022 nominerades 
vi till priset Årets tillväxtkommun för andra året i rad. 
Det visar att vårt aktiva arbete med att öka kommunens 
attraktivitet ger utdelning. 

Antalet påbörjade bostäder har ökat rejält sedan förra 
året, vilket är mycket positivt. Bostadsbristen är trots det 
ett problem för många och det finns fortfarande ett behov 
av fler billiga lägenheter. Exempelvis finns det personer 
som idag bor i servicelägenhet och skulle vilja byta till 
ordinärt boende men inte har möjlighet. 

Vi har fortsatt att skapa mötesplatser för samvaro, rekre
ation, upplevelser. Det pågår ett omfattande arbete med 
att utveckla den offentliga utomhusmiljön och genom 
olika arrangemang skapa mötesplatser för samvaro och 
kreativa utbyten.  

Invånarna upplever att Kungsbacka är en trygg kommun. 
Det visar medborgarundersökningen från Statistik
myndigheten, SCB. Det är oroande att antalet anmälda 
brott fortsätter öka över tid, vilket inte gäller för landet 
i stort. Slutlig statistik för 2022 kommer i slutet av mars 
2023, men preliminära uppgifter av anmälda brott visar 
en ökning.  Vår kommuns siffror är fortfarande låga, 
omkring hälften mot rikssnittet. 

Kommunens elever upplever också att tryggheten är god. 
Men ju äldre elever blir minskar den upplevda trygg
heten. Inom årskurs 8 i grundskolan angav 81 procent 
att de helt och hållet eller till stor del känner sig trygga. 
Inom årskurs 5 och 2 är motsvarande siffra 84 respek
tive 93 procent. Jämfört med föregående år är det en 
liten nedgång, men resultatet är i nivå med Göteborgs
regionens i snitt. Inom gymnasieskolan upplever cirka 90 
procent att de är trygga i skolan, en minskning med tre 
procentenheter jämfört med 2021. 
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Under våren genomförde Socialstyrelsen en enkät om 
hur de äldre upplever äldreomsorgen. Inom hemtjänsten 
är cirka 90 procent av hemtjänsttagarna sammantaget 
nöjda, lite bättre än i den senaste undersökningen 
2020. Resultatet för den kommunala hemtjänsten är 91 
procent medan resultatet för hemtjänsten i privat regi är 
83 procent. Snittet i riket är 86 procent. Det pågår ett 
omfattande arbete med att förbättra personalkontinui
teten i hemtjänsten. Det arbetet ska förbättra omsorgen 
och tryggheten för den enskilde och ska ge effekt inom 
kort. 

I samma enkät försämrades resultatet för vård och 
omsorgsboende. Sammantaget är 74 procent av de boende 
nöjda. För verksamheter i kommunal regi var 77 procent 
nöjda och för boendena som drivs av privata bolag var 

siffran 71 procent.  Resultaten för kommunala vård och 
omsorgsboenden och hemtjänst i kommunal regi är alltså 
i nivå med eller bättre än resultaten för riket i stort (77 
procent), men helhetsbetygen dras ner något av verksam
heter i extern regi. 

Sveriges kommuner och regioners brukarundersökningar 
inom funktionshinderområdet visar goda resultat för 
trygghet. Andelen som upplever trygghet i sin insats har 
ökat för samtliga verksamheter och Kungsbacka ligger 
nu i nivå med eller över snittet för övriga deltagande 
kommuner. 

Indikator 2019 2020 2021 2022 Målsättning 
2022

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

15 5 3 - < 20

Invånarnas uppfattning om kommunen som en plats 
att bo och leva på (SCB:s medborgarundersökning) *

- - 98 % ** 97 % ** Öka

Antal påbörjade bostäder 501 234 216 848 Öka

Antal färdigställda bostäder 418 248 430 363 Öka

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

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

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, hel-
hetssyn

83 % 81 % - 74 % Öka

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg, totalt - 
helhetssyn

96 % 76 % - 88 % Öka

*) SCB:s medborgarundersökning har gjorts om och frågorna är nya från 2021.
**) Andel som svarat 3 eller 4 på fyrgradig skala
***) Publiceras den 30 mars 2023.
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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 Borg-
mästaravtalet. ←
Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. →

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen av de olika fokusområdena är oför
ändrad jämfört med 2021. Vi kan dock se en positiv 
utveckling av ungas välmående. Så som fokusområdet för 
miljöarbetet är formulerat är vi nära målet, men utma
ningarna på området är gigantiska och ur den aspekten är 
vi inte i mål. 

Det här har vi gjort

El och vatten
Frågan om energi och el är mer aktuell än någonsin. 
Vi gör flera åtgärder för att få kontroll över och minska 
energibehovet i våra lokaler. Förbrukningen i kommu
nens lokaler minskade med knappt 4 procent under året 
jämfört med 2021. Vi byggde cirka 1 000 m2 solcells
anläggningar och har nu totalt cirka 18 000 m2 med 
en sammanlagd installerad effekt om 3 100 kW. Vi når 
därmed målet om minst tio procent egenproducerad 
energi. Vi vattnar fotbollsplaner och planteringar med 
över 60 procent åvatten och har på det sättet minskat 
användning av dricksvatten. Medarbetare lagar sina 
mobiler och surfplattor ofta tack vare vårt nya avtal för 
reparationstjänster av mobiltelefoner och surfplattor och 
livslängden på vår bärbara elektronik inklusive datorer 
har ökat något under året.

Klimat och klimatanpassning
Våra verksamheter har 94 procent fossiloberoende fordon 
vilket placerar oss på delad första plats i Sverige. Under 
förra året fick vi en ny översiktsplan, en skyfallskarte
ring och ny klimatstrategi och det skapar bättre förut
sättningar för hållbar samhällsplanering. Vi har också 
förbättrat solskyddet vid ett tiotal förskolor med bland 
annat höga träd, parasoller och pergolas.

Konsumtion 
Under året har kommunen handlat upp de flesta av våra 
stora livsmedelsavtal. Det har lett till en ökad andel mat 
som är producerad i Sverige, bland annat 100 respektive 
99 procent svensk fågel i rena respektive sammansatta 
produkter. Det ger en minskad användning av bekämp
ningsmedel och antibiotika jämfört med importerade 
varor och innebär att våra lantbrukare får sälja sina håll
bart producerade varor. Vi har haft ett matsvinnsprojekt 
de senaste åren och svinnet har minskat med 22 procent 

sedan projektet startade 2019. I klimatstrategin som poli
tikerna beslutade om 2022 har vi nu ett konsumtionsmål 
att kommunen som organisation ska göra klimatneutrala 
inköp senast 2045.

Det har varit hög efterfrågan på kommunens slam i år, 
sannolikt på grund av stigande gödselpriser. Genom att 
använda vårt slam, som uppfyller miljö och certifie
ringskrav, för man tillbaka näringsämnen till åkermarken 
i kretslopp. Detta leder till minskat behov av konstgödsel. 

Biologisk mångfald
Under 2022 har cirka fyra procent mer av kommunens 
mark runt Kungsbacka stad fått gå i blom och det gynnar 
pollinerande insekter. Ett 40tal träd har planterats längs 
med Kungsbackaån. Träden bidrar till att stabilisera 
strandbrinken, skugga ut vass så att den inte växer lika 
mycket, och fördröja och rena dagvatten. Träden ger 
också lä för hårda vindar och det ökar trivseln i området. 

Ungas välmående 
Kommunen har växlat upp sitt arbete med att hjälpa 
unga med psykisk ohälsa eller övervikt och de som har 
en problematisk skolfrånvaro. Kommunen arbetar med 
att förebygga suicid både genom att stärka hälsan och 
förebygga ohälsa men också genom att minska riskerna 
i den fysiska miljön. I projektet På egna ben deltog 557 
barn i årskurs 4–6 genom att cykla, gå eller åka kollek
tivt till skolan. Vi fortsätter minska exponeringen av 
farliga kemikalier för att minska risken för våra barn. I 
årets elevenkät svarade 66 procent mycket bra eller bra 
på frågan när de fick bedöma sin hälsa, hur de mått eller 
känt sig de senaste sex månaderna. Detta är en ökning 
med sex procent jämfört med 2021 och det högsta resul
tatet sedan kommunen började ställa frågan 2018. 

Analys
Vi ser inte någon genomgripande omställning inom 
miljö och hållbarhetsområdet och därmed inte någon 
större förflyttning mot vårt övergripande mål. Vi prio
riterar tillsynsarbete bland annat utifrån agenda 2030, 
men förändringar i miljön tar tid. Det är viktigt att alla 
verksamheter bidrar med det de kan i arbetet för våra 
kommande generationer. 
Energiområdet är ett viktigt område att jobba med, 
speciellt utifrån ett resurs och klimatperspektiv men 
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även utifrån de stigande kostnaderna. Det vi kan göra här 
och nu är att minska vår energianvändning. Innovativa 
tekniska lösningar bidrar men framför allt handlar det 
om ett ändrat beteende. Vi når målet om egenproducerad 
energi, men eftersom behovet av hållbart producerad 
energi är stort borde vi höja målet. 

Vi har gjort flera insatser de senaste åren som har bidragit 
till ett ökat välmående bland barn och unga. Det är 
väldigt viktigt att vi tillsammans fortsätter jobba med 
barn i tidiga åldrar.

För mer utförliga beskrivningar av förflyttningar och 
analyser inom hållbarhetsområdet, läs vidare i Kungs
backas hållbarhetsbokslut för 2022.

Indikator 2019 2020 2021 2022 Målsätt
ning 2022

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per 
invånare (Källa: Sveriges Ekokommuner)

2,2 2,0 * * Minska **

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

74 45 * *

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (Källa: Sveri-
ges Ekokommuner) 

95 100 100 * Öka

Transportenergi i kilowattimma (kWh) för kommunens 
tjänsteresor med bil per årsarbetare (Källa: Sveriges Eko-
kommuner)

354 328 354 * Minska

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

0,14 0,10 0,10 * Minska

Avfall från hushåll ska minska med 30 % per invånare från 
2020 till 2030. Startvärde 100, målvärde 2030 är 70. 

100 98 * Minska

Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 
% per heltidsanställd. Startvärde 100, målvärde 2030 är 
60. 

- 100 72,1 84,5 Minska

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

Åk 4: 89 %
Åk 8: 73 %

Åk 1 
gymnasiet: 

58 %

Åk 4: 85 %
Åk 8: 70 %

Åk 1 
gymnasiet: 

70 %

Åk 4: 88%,
Åk 8: 77%,

Åk 1 
gymnasiet: 

68%

Åk 4: 88%
Åk 8: 72%

Åk 1 
gymnasiet: 

65%

Öka

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

Åk 4: 90 %
Åk 8: 81 %

Åk 1 
gymnasiet: 

61 %

Åk 4: 88 %
Åk 8: 84 %

Åk 1 
gymnasiet: 

80 %

Åk 4: 93% 
Åk 8: 92%

Åk 1 
gymnasiet: 

88%

Åk 4: 90% 
Åk 8: 93%

Åk 1 
gymnasiet: 

85%

Öka

*) Resultat publiceras senare. 
**) 1,5 år 2030 enligt Klimatstrategin.
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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. →

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi rör oss mot målet 
och en positiv trend syns för båda fokusområdena. Vi har 
genomfört en rad projekt, aktiviteter och dialoger med 
syfte att förbättra företagsklimatet och det ser ut att ha 
bidragit till positiva utfall i olika mätningar.

Det här har vi gjort

Underlättat affärer med kommunen
Vi arbetar aktivt med att stärka kommunens roll som 
möjliggörare och välkomnar nyetableringar. Under året 
har vi infört ett auktorisationssystem för bygg och 
rivningsavfall för att göra det möjligt för befintliga 
företag att fortsätta bedriva sin verksamhet i kommunen 
och ge möjlighet till nya företag att etableras. Vår policy 
för konkurrensprövning och den årliga konkurrensutsätt
ningsplanen bidrar också till att stimulera entreprenör
skap i kommunen genom att vi varje år utvärderar vilka 
verksamheter som kan konkurrensutsättas. 

Vi vill underlätta för företag att göra affärer med 
kommunen och har bjudit in företagare till dialog för att 
öka tillgängligheten i samband med upphandling. Vi har 
utvecklat nya etjänster och engagerat företagare för att 
förbättra hur vi skriver kommunens tilldelningsbeslut, så 
att kommunen skriver på ett sätt som är enkelt att förstå. 

Underlättat myndighetsutövning 
Under året har utvecklingsarbetet Lätt & Rätt fortsatt att 
erbjuda företagarna en god service och en professionell 
myndighetsutövning. Vi har fokuserat på vad företagen 
har för behov och önskemål vid myndighetsutövning. Vi 
har samtalat med ett flertal företag om hur vi bäst arbetar 
tillsammans i framtiden. Vi har fokuserat på bättre 
kommunikation och personliga kontakter med företagare 
inom bygglovs och VAprojekt. En tydligare VAtaxa 
och den pågående digitaliseringen av olika tjänster ger 
möjlighet till förbättrad självservice för företagen. 

Attraktions kraft och stolthet
Vi har arbetat fram en strategisk kommunikationsplan
för att stärka Kungsbacka ur ett investeringsperspektiv.
Fokus ligger på befintliga företag som växer eller företag
som funderar på att investera i Kungsbacka. Dessutom 
har vi tagit fram ett nytt platsvarumärke som ska stärka 
Kungsbackas identitet och skapa stolthet för Kungsbacka 
kommun som näringslivsdestination. Vi har påbörjat 

arbetet med att utveckla stadskärnan till att bli en 
attraktiv plats för både invånare, besökare och företag. 
Arbetet har skett genom samverkan mellan privata och 
offentliga aktörer. Ett annat lyckat exempel på samverkan 
mellan kommun och näringsliv är samarbetet med de 
så kallade kulturella och kreativa näringarna som bland 
annat har lett fram till Kungsbacka kulturfestival. Vi 
också arbetat fram nya medborgarlöften för minskad 
brottslighet och ökad trygghet i kommunen tillsammans 
med näringsliv, invånare och polis.

Under hösten genomförde vi Kungsbacka Business Boost 
i samarbete med företag och organisationer i Kungs
backa. Eventet bestod av inspirationsföreläsningar och 
samtal med entreprenörer och representanter från Kungs
backa kommun. Vi har stärkt samarbetet i det regionala 
arbetet med Invest in Halland och Invest In Gothenburg. 
Vi samarbetar kring strategisk långsiktig utveckling men 
också kring etableringar och marknadsföring.

Rätt kompetens och kompetensutveckling. 
Vi har fortsatta arbetet med riktade kompetenshö
jande insatser genom arbete med regionala jobbspår. 
Kommunen har fått statsbidrag för att ge kompetens och 
utbildningsinsatser för dem som står längst från arbets
marknaden. Vi har också påbörjat ett arbete för att höja 
kvaliten på den praktiska arbetslivsorienteringen, prao. 
Målet är att visa ungdomar flera olika verksamheter, både 
privata och kommunala inför sitt yrkesliv.

Analys
Kungsbacka har en hög andel företagsamma invånare, 
endast Tjörn har högre andel i Göteborgsregionen,  
GR. Sett till nyföretagande per 1000 invånare ligger 
Kungsbacka högst i GR enligt statistik från Svenskt 
Näringsliv. I Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommunernas företagsklimat fick Kungsbacka ett lägre 
samlat betyg än under föregående år. Men den långsik
tiga trenden är positiv sedan kommunens lägst uppmätta 
resultat under 2017.

Attitydundersökningen från Svenskt Näringsliv visade 
att företagarna önskar att kommunen får en ökad 
förståelse för näringslivets förutsättningar och priori
terar snabbare handläggningstider. De vill också att vi 
motverkar brottslighet och otrygghet. Flera av områden 
rör sig i en positiv riktning och den samlade bedömning 
är att områdena går framåt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Det gedigna arbete som gjorts under året för att bland 
annat minska handläggningstider, förbättra kommu
nikationen och bemötande och förenkla våra processer 
kommer förhoppningsvis att synas i 2023 års resultat. De 
preliminära resultaten visar på positiva utfall i mätning
arna i NöjdKundIndex, NKI, där främst området kring 
bygglov har förbättrats. Arbetet med medborgarlöftet 
beräknas också bidra till att företagarna upplever ett 
bättre företagsklimat i kommunen framöver. Det blir 
en framgångsfaktor att fortsätta utvecklingsarbetet och 
hålla i arbetet. 

Kungsbackas näringsliv har många små lönsamma 
bolag med god tillväxt och en bred branschbredd, enligt 
Näringslivsanalysen 2015–2020. Vi behöver utbild
ningsinsatser som möter företagens behov och utökad 
samverkan mellan skola/utbildning och näringsliv. Det 
behöver vi för att bidra till sysselsättningen och säkra 
kompetensförsörjningen för framtidens näringsliv. Vi 
tror att samverkan mellan kommun och näringsliv, 
insatser för att höja kvaliten på praoverksamheten och en 
förbättrad koppling mellan utbildning och näringslivets 
behov kommer att ge goda effekter på sikt. 

Indikator  2019  2020  2021 2022 Målsätt
ning 2022

Insikt, SKR: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  66  66 * Öka

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. 

 3,4  3,3  3,5 3,4  Öka

Sysselsatt dagbefolkning, antal 26 739 27 610 27 384 * Öka

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

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

Antal nystartade företag per 1 000 invånare 16 - 64 år (etable-
ringsfrekvens)

12,2 13,1 13,8  * Öka

 
* Resultat publiceras senare.
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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. →

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi är på god väg mot 
måluppfyllelse och har tagit steg framåt inom båda fokus
områdena jämfört med föregående år. Det pågår flera 
insatser som ger barn och elever bättre förutsättningar 
för sitt lärande och välmående. Antalet personer som har 
försörjningsstöd ligger lågt och har dessutom minskat 
under året.

Det här har vi gjort

Kapacitet och självkänsla
Förskola & Grundskola har ett särskilt fokus på tre 
områden under perioden 2020–2025. Det handlar om 
Jämställd utbildning, Undervisningens kvalitet samt 
Matematiskt lärande. Områdena har vi valt ut efter 
analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsar
betet och aktuell forskning. 

Till en början har vi riktat in arbetet på att ge stöd för 
enheternas analys och kartläggningsarbete och erbjuda 
kompetensutveckling. Jämfört med förra året blev något 
färre grundskoleelever behöriga till gymnasieskolan och 
det genomsnittliga meritvärdet för årskurs nio blev lägre.
Gymnasieskolans betygsresultat visar att andelen elever 
med gymnasieexamen och den genomsnittliga betygs
poängen ökade jämfört med 2021. Under läsåret har vi 
arbetat särskilt inom fyra områden för att utveckla verk
samheten och höja måluppfyllelsen. De fyra områdena är 
leverera välmående, elevinflytande, skola – omvärld och 
digitalisering.

Kungsbacka kommun har ett bra samarbete med fören
ingslivet för barn och ungdomsidrott. Det kan vara en 

viktig faktor för att barn och unga ska kunna utvecklas 
och nå sin fulla kapacitet och få god självkänsla. Tillsam
mans med det fria kulturlivet har kommunen planerat 
och genomfört Kulturfestival och varit involverad i ett 
flertal arrangemang för barn och ungdomar.

I maj startade Barnahus Halland sin verksamhet. Där 
samarbetare socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare och 
barn och ungdomspsykiatrin när det finns misstanke om 
att ett barn har blivit utsatt för våld, sexuella övergrepp 
eller bevittnat våld i en nära relation. Målet är att samla 
professioner för att snabbare kunna sätta in rätt insatser i 
rätt tid och för att barnet bara ska behöva berätta om sina 
upplevelser en gång och inte behöva slussas runt till flera 
platser. Effekter är att samverkan med berörda parter sker 
snabbare och barnet behöver delta på färre möten.

Vi har arbetat med att utveckla barn och ungas kapacitet 
och självkänsla genom fysisk aktivitet på recept inom 
hemsjukvården och genom olika former av gruppträ
ningar. Målet är att fysisk aktivitet ska bidra till att 
individen inte drabbas av nedsatt funktions eller aktivi
tetsförmåga på grund av inaktivitet.

Stärka individens och familjens förmåga
Vi har en unik arbetsmarknadsprocess där vi arbetar för 
att alla invånare ska bli självförsörjande genom utbild
ningsinsatser, praktik eller andra former av anställningar. 
Inflödet till arbetsmarknadsprocessen har varit fortsatt 
lågt under 2022 och antalet inskrivna personer är de 
lägsta någonsin sedan starten. Totalt var 290 personer 
inskrivna med försörjningsstöd. Utbetalningar av försörj
ningsstödet har också legat lågt under året i jämförelse 
med de senaste tre åren.
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Antalet personer som har fått arbete och inte längre är i 
arbetsmarknadsprocessen har ökat under 2022. Totalt har 
153 personer gått ut i arbete jämfört med 110 under 2021.
Samtidigt ser vi en ökning av unga vuxna till kommunens 
arbetskonsulenter inom Sysselsättning socialpsykiatriskt 
stöd. En förstudie om unga vuxna med funktionsnedsätt
ning, främst neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
pågår. Vi kommer fortsätta arbeta med resultatet av den 
under 2023. 

Vi kan konstatera att den stora gruppen som har svårast 
att nå självförsörjning är personer med hinder i svenska 
språket trots att de varit flera år i Sverige, och personer 
med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Vi 
har fått ekonomiskt stöd från asyl, migrations och 
integrationsfonden för att tillsammans med flera andra 
kommuner stötta invånare som står långt ifrån arbets
marknaden genom jobbspår och utbildning som språk
stöd. Tillskottet kommer förhoppningsvis bidra till att 
stärka förmågan att nå självförsörjning framöver. 

Kommunen erbjuder ekonomisk rådgivning till invå
nare. Invånare som söker hjälp och stöd har fått tid för 
rådgivning. Vi bedömer att behovet av ekonomisk rådgiv
ning kommer öka markant i och med prisökningarna i 
samhället nu. Energirådgivningen har fått in dubbelt 
så många ärenden, mycket på grund av stigande ener
gipriser. Rådgivarna har fått göra prioriteringar för att 
kunna hjälpa så många som möjligt.

Sjuksköterskeorganisationen har under året arbetat med 
att etablera ett arbetssätt för att utbilda och instruera 
patienter och anhöriga att delvis sköta sin vård självstän
digt. 

Analys
Den pedagogiska forskningen pekar ut ett antal rikt
ningsgivare för en framgångsrik skolutveckling. Det 
handlar om ett tydligt pedagogiskt ledarskap, systema
tisk och skolbaserad kompetensutveckling, samspel i 

förbättringsarbetet och utveckling av lärande professio
nella gemenskaper. Dessa tillsammans med en ständig 
utveckling av undervisningen ger en långsiktig fram
gångsrik skolutveckling med förbättrad måluppfyllelse. 
Med detta som utgångspunkt pågår flera gemensamma 
utvecklingsinsatser inom Förskola & Grundskola. Det 
går ännu inte att se några effekter av arbetet i elevernas 
betygsutfall. 

Andelen elever med gymnasieexamen 2022 var 95,1 
procent. Det är en ökning med 2,1 procentenheter 
jämfört med 2021 och det näst högsta resultatet sedan 
regeringen införande en ny gymnasieskola 2011. Den 
genomsnittliga betygspoängen ökade till 14,4 jämfört 
med förra läsåret. Tendensen är uppåtgående de senaste 
åren. I jämförelse med riket och många jämförbara 
kommuner är Kungsbackas faktiska studieresultat högre 
utom när det gäller betygspoäng där resultatet ligger i 
snitt med riket som helhet. 

Det finns två primära orsaker till att kommuninvånare 
kommer ut i arbete. Dels beror det på fortsatt behov av 
rekrytering hos många arbetsgivare, vilket har gynnat 
många arbetslösa i alla åldrar oavsett tidigare erfarenhet. 
Dels på den uthållighet verksamheten har i arbetsmark
nadsprocessen och i de principer och grunder själva 
modellen utgår ifrån.

Den stora utmaningen framåt för oss i Kungsbacka 
kommun och i Sverige är att ge förutsättningar för 
att kunna matcha personer utan egen försörjning med 
arbetsgivarens behov och krav för anställning. Våra verk
samheter behöver samarbeta för att öka möjligheten för 
olika former av kompetenshöjande insatser och anställ
ningsmöjligheter. En del i detta är det gemensamma 
arbetsmarknadsinitiativet att öka antalet praktikmöjlig
heter och anställningar i kommunal verksamhet för de 
personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. 
 

Indikator 2019 2020 2021 2022 Målsätt
ning 2022

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.

238 246 239 237 Öka

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

13,8 14,0 14,2 14,4 Öka

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

7,3 * 7,8 * Öka

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

2,3 3,5 2,6 1,7 Minska

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

78 82 67 Ej klar Öka

*Enkäten genomförs vartannat år.
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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. →

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att det finns en positiv 
utveckling inom tre av fokusområdena. I fokusområdet 
som handlar om att invånare, företag och besökare blir 
korrekt bemötta ingår många olika delar som ska vägas 
samman. Här ser vi ingen tydlig utveckling åt något håll 
så trenden kvarstår som oförändrad eller blandad. 
Bedömningen om den positiva utvecklingen baserar vi 
på trenden att det som tidigare varit enskilda satsningar 
nu övergår till mer etablerade arbetssätt inom fokusom
rådena medskapande och digitalisering. Även satsningen 
på innovation och översyn av styrmodellen som påbörjats 
2022 bidrar till bedömningen om en positiv utveckling. 
Kungsbackas stora utbildningssatsning Utvecklande 
medarbetarskap kommer också kunna ge ett positivt 
utfall på målet framåt.

Det här har vi gjort

Medskapande 
Kommunen arbetar för att skapa lösningar på samhälls
utmaningar genom medskapande. Ett exempel är att 
invånare har haft möjlighet att rösta på vilken plats man 
helst skulle vilja ha en popup återvinningscentral. Ett 
annat exempel är att utvecklingen av Kungsbacka torg 
har formats utifrån dialoger med invånare i olika åldrar 
och företagare.

Kungsbacka kommun har under 2022 etablerat ett 
frivilligcenter, GoKungsbacka. Frivilligcentret vänder 
sig till privatpersoner som vill engagera sig ideellt och till 
föreningar eller andra aktörer som har behov av frivil
liga insatser. Centret hjälper till att matcha rätt person 
med rätt uppdrag. Syftet är att fånga upp ideella krafter 
i samhället och att få fler att komma in i ett socialt 
sammanhang. Vi har cirka 50 personer som anmält sitt 
intresse för att engagera sig i verksamheten. 

Digitalisering och innovation 
Kungsbacka kommun digitaliserar för att utveckla ett 
demokratiskt och hållbart samhälle som bygger på 
enkelhet, öppenhet och nytänkande. Kommunen har 
beslutat om en riktning där innovation och nya tekniska 
lösningar ska bidra till nya arbetssätt och nytta för 
invånare och näringsliv. Innovation och nya tekniska 

lösningar är viktiga för att lösa utmaningar i samhället 
och för att vi som kommun ska fortsätta vara relevanta. 
Det pågår ett arbete för att säkerställa resurser, styrning 
och prioritering av digitala initiativ som ska öka digita
liseringen och transformationstakten. Under 2022 har vi 
påbörjat en översyn av styrmodellen för att ge tydligare 
riktning i styrningen för omställning och förnyelse för 
ett samhälle i förändring. Detta behöver vi komplettera 
med målsökande arbete, där det vi gör bestäms löpande i 
samspel med målgrupper och intressenter. 

Samtidigt som det sker ett utvecklingsarbete inom 
området innovation och digitalisering fortsätter kommu
nens verksamheter att skapa och erbjuda smartare och 
säkrare digitala tjänster. Antalet etjänster ökar i stadig 
takt och sedan förra året erbjuder vi invånarna en bättre 
service med digitala utskick för exempelvis samråd 
och dokument som ska granskas. Utskicken levereras 
snabbare och det ger en säkrare hantering. Genom nya 
tekniska lösningar kan kommunikation med kommun
invånare ske på ett säkert sätt även vid sekretessärenden. 
Skolan testar en mjukvara som används via VRglasögon 
för olika typer av studiebesök och för enskilda elever med 
problematik kring skolnärvaro.

Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget har 
behovet av att såväl tekniska lösningar som kunskap 
bland kommunens medarbetare kring IT säkerhet 
blivit synligt. Vi har genomfört förbättringar och under 
året har 45 procent av kommunens medarbetare gått en 
webbutbildning för datasäkerhet. 

Utvecklande medarbetarskap 
Under våren startade de första utbildningarna inom 
Utvecklande medarbetarskap för våra medarbetare. 
Utvecklande medarbetarskap ska förbättra samspelet 
mellan ledarskap och medarbetarskap och skapa samsyn 
i önskat förhållningssätt mot kollegor, arbetsgivare 
och arbetsuppgifter. Målet är att alla medarbetare ska 
ha gått utbildningen inom de närmsta åren och redan 
nu har cirka 3000 medarbetare gått den. Arbetet med 
förhållningssättet fortsätter nu på arbetsplatser runtom 
i kommunen. Vi tar även fram en digital utbildning för 
att kommunens samtliga medarbetare ska kunna ta del av 
insatsen.
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Analys
Kommunen behöver bjuda in fler i utvecklingen av 
samhällsservicen för att skapa det samhälle invånarna vill 
leva i. Det finns goda exempel på medskapande och när 
utvecklingen analyseras över flera år syns en trend från 
enskilda satsningar till början på att etablera arbetssätt 
i många förvaltningar. Här behöver kommunen fort
sätta att ta kliv. Kommunens satsning på innovation 
som inleddes under året kommer förhoppningsvis ge 
effekter både inom området medskapande och bidra till 
stora förflyttningar inom innovation och digitalisering. 
Med arbetet sker en förflyttning som innebär att fokus 
skiftar från att se digitalisering som självändamål till att 
se digitaliseringen som ett verktyg för att fokusera på 
nyskapande och innovation. 

Vi följer upp förmågan att tillgodogöra oss nyttorna 
av digitalisering genom det nationella mätverktyget 
Dimios. Det ger också möjlighet att jämföra med andra 
organisationer inom offentlig sektor. I 2022 års mätning 
ser vi att förmågan ökat trots vissa bromsande faktorer, 
exempelvis informationssäkerhet och svårigheter att 
nyanställa inom digitaliseringsområdet. 

Utbildningen Utvecklande medarbetarskap är en stor 
satsning på samtliga medarbetare. Den har inte pågått 
tillräckligt länge för att någon effekt ska vara tydlig än 
så länge. Men bedömningen är att den kan bidra till 
Kungsbackas möjligheter att fullgöra sitt uppdrag och nå 
sina mål

Indikator 2019 2020 2021 2022 Målsätt
ning 2022

Invånarnas upplevelse om möjligheterna att aktivt delta i 
arbetet med utveckling av kommunen (t.ex. medborgardialoger, 
samråd) (SCB:s medborgarundersökning) *

- - 28,8% ** 29,1% ** Öka

Invånarnas upplevelse av bemötande vid senaste kontakten med 
politiker (SCB:s medborgarundersökning) *

- - - 81,5% * Öka

Invånarnas upplevelse av bemötande vid senaste kontakten med 
tjänsteperson som arbetar i kommunen (SCB:s medborgarunder-
sökning) *

- - 78% ** 76,4%** Öka

Antal e-tjänster *** - - - 170 Öka

DIMIOS, digital mognad och grundläggande digitala förutsätt-
ningar

- - 52 53,4 Öka

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

- 78 78 78 Öka

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

91 91 103 **** Öka

*) SCB:s medborgarundersökning har gjorts om och frågorna är nya från 2021.
**) Andel som svarat 3 eller 4 på fyrgradig skala
***) Ny indikator 2022
****) Resultatet kommer i april 2023
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Hållbarhetsredovisning 
”I det här avsnittet beskriver vi kommunens arbete med Agenda 2030. Både kunskap 
och medvetenhet om de globala målen har ökat hos politiker och tjänstepersoner 
och insikterna behöver vi använda i budget och planering av kommunens verksam-
heter. Vi behöver också bli bättre på att samla och tillgänggöra data som underlag 
för prioritering av hållbarhetsåtgärder, framförallt inom konsumtionsområdet.

Demokratin utmanas
Valdeltagandet minskade under 2022 i Sverige som 
helhet och även i Kungsbacka, men Kungsbacka tillhör 
fortfarande de kommuner med högst valdeltagande i 
Sverige. Det är relativt stora skillnader mellan olika 
valdistrikt och det är därför viktigt att stärka valdelta
gandet i grupper med lägre deltagande i samhället. Det 
är viktigt att de förtroendevalda speglar kommunens 
befolkning. Under den senaste mandatperioden har 
kvinnor, utrikesfödda och yngre varit underrepresente
rade i politiken medan åldersgruppen 65 år eller äldre 
har varit klart överrepresenterade. Invånarna är mindre 
nöjda med sina möjligheter till inflytande i kommunen 
mellan valen. Trenden i samhället är att den traditionella 
demokratin försvagas och allt fler människor ställer krav 
på inflytande i sakfrågor. Vi behöver öka arbetet med 
dialoger om demokrati och medskapande. Vi har genom
fört många goda exempel på medskapande under året. 
Till exempel har vi startat upp en chatt på kungsbacka.
se för att invånarna lättare ska komma i kontakt med 
kommunen. 

God arbetsmarknad och ett 
fungerande näringsliv
Det har varit ett ekonomiskt oroligt år med inflation, 
stigande räntor och högre elpriser men ännu syns inte 
effekterna av den förväntade lågkonjunkturen. Arbets
lösheten är låg och antalet med försörjningsstöd är också 

lågt vilket kan bero på postpandemiska orsaker. Det kan 
också bero på Kungsbackas arbetsmarknadsprocess där 
kommunen bland annat erbjuder digitala verktyg och 
kontaktvägar. Antalet ungdomar inom Ung företag
samhet som vill prova på att driva eget företag ökade till 
473 elever jämfört med 428 under 2021. Den stora utma
ningen framåt är att utveckla en mer effektiv samverkan 
med arbetsmarknadens parter för att kunna matcha de 
personer som står längst från arbetsmarknaden. 
Arbetet för ett gott företagsklimat pågår inom Lätt & 
Rätt som ska leda till minskat regelkrångel och ökad 
transparens, bättre bemötande och ökat förtroende 
mellan tjänstepersoner och företag. Vi marknadsför oss 
mer aktivt för att få fler att upptäcka arbetsmarknaden 
som finns inom Kungsbackas näringsliv. I samarbete med 
ett antal företag och organisationer hölls Kungsbacka 
Business Boost, ett välbesökt företagsevent under hösten. 

Folkhälsa i fokus
Kommunen har växlat upp sitt arbete med att hjälpa 
unga med psykisk ohälsa eller övervikt men även de som 
har en problematisk skolfrånvaro. Framför allt sker detta 
arbete genom trygga och varierande aktiviteter, ofta i 
samarbete med föreningar som skapar ett sammanhang 
för deltagarna. Vi försöker förebygga suicid både genom 
att stärka hälsan och förebygga ohälsa men också genom 
att minska riskerna i den fysiska miljön exempelvis kring 
vägar och spårområden. Andelen elever som bedömt sin 
hälsa som bra eller mycket bra har ökat med sex procent 

17 mål för global utveckling.
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jämfört med 2021. Vi rör oss i snitt för lite och behöver 
äta nyttigare och samtidigt klimatsmartare. Ett exempel 
på tidig insats är projektet På egna ben där 557 barn i 
årskurs 46 tog sig till skolan genom att cykla, gå eller 
åka kollektivt under året.

Sambandet mellan utbildningsnivå och välmående är 
tydlig i flera studier. Högre andel elever med fullföljd 
gymnasieutbildning ökar förutsättningarna för välmå
ende bland unga. Jämfört med förra året blev något färre 
grundskoleelever behöriga till gymnasieskolan. Samti
digt blev det genomsnittliga meritvärdet för årskurs nio 
lägre. Andelen gymnasieelever som tog examen ökade 
något under 2022 och kunskapsnivån ökade också något. 
Kunskapsresultaten inom gymnasiet är dock lägre än vad 
kan förväntas i en kommun som Kungsbacka som har 
goda socioekonomiska förutsättningar.

Vi ser ett ökat drogmissbruk som sprider sig i nya 
grupper. Ett återinfört samarbete mellan olika gym och 
polisen har inneburit en förstärkning av förebyggande 
insatser mot droganvändning men också mot krimi
nalitet. Kommunen tillsammans med Region Halland 
stöttar personer med missbruksproblematik så de kan 
komma in på bostadsmarknaden.

Vi fortsätter arbetet med att minska kemikaliers påverkan 
på våra invånare och anställda. Vi ställer långtgående 
krav när vi köper in material samtidigt som vi det senaste 
året har ett mycket aktivt arbete med att fasa ut farliga 
kemiska produkter från vår verksamhet. Bland annat 
har två tredjedelar av alla härdplastprodukter tagits bort 
under året. Vi kontrollerar badvatten och livsmedelsverk
samheter för att minska riskerna för våra invånare.
Den nya primärvårdsreformen som regeringen just nu 
inför omfattar och påverkar oss alla. Reformen innebär 
en omställning av välfärden som i större utsträckning 

behöver bedrivas med ökat fokus på förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Vi behöva lägga extra mycket 
fokus på samverkan med andra vårdaktörer framöver.

Jämlikhet och jämställdhet
Under året har kommunen haft en dropin rådgivning 
inom barnrätt för tjänstepersoner. Det har gjort det 
möjligt för fler att ta del av och föra in barnrättsperspek
tivet i sina verksamheter. Vi erbjuder föräldralotsar för 
nyanlända föräldrar på samtliga skolor. Andelen elever 
som upplever att de behandlas lika av lärarna oavsett 
könsidentitet var 71 procent vilket är 2 procent lägre än i 
Göteborg.

Precis som i nationella jämförelser når pojkarna lägre 
studieresultat än flickorna och denna trend har funnits 
under en lång tid. Fler flickor tar gymnasieexamen på 
Kungsbackas gymnasieskolor. Det finns även en tydlig 
skillnad i hälsa mellan könen då kvinnor uppskattar sin 
hälsa som sämre än män och upplever mer stress, oro och 
ångest.

Vi ser också att trycket på ekonomisk rådgivning ökar 
alltmer och kommande årens lågkonjunktur riskerar att 
förstärka befintliga klyftor ännu mer. Genom att fokusera 
och satsa brett på arbetet med social hållbarhet utifrån 
ett jämlik och jämställdhetsperspektiv ökar vi förutsätt
ningarna för att möta utmaningen på bästa sätt. 

Trygghet och säkerhet skapar 
livskvalitet i vardagen
Kungsbacka är fortsatt en trygg kommun med en låg 
förekomst av brott. Vi har infört stoppmöten som en 
ny arbetsmodell där kommunen och polisen samarbetar 
för att tidigt identifiera och stötta ungdomar som är i 
riskzonen för att hamna i kriminalitet. Trenden är att 
tilliten till samhället och varandra minskar i kommunen 
och att nya säkerhetshot uppstår kopplat till den snabba 
ITutvecklingen.

Med åren har det visat sig allt viktigare att säkra vårt 
dricksvatten som resurs. Det gäller allt från tillräcklig 
mängd vid torka till att vattnet är säkert och drickbart. 
I tider med hot från olika håll blir det extra viktigt. 
Kommunen samarbetar därför över kommungränserna 
bland annat med att säkra dricksvattentillgången vid 
kriser. Vi har också ett pågående arbete som ska öka 
vattenuttaget från Lygnern. Kommunen minskar även 
dricksvattenanvändningen genom att Kungsbackaån 
används för bevattning av till exempel planteringar och 
träd.

En effekt av det förändrade klimatet är skyfall och höga 
vattenflöden. Dessa påverkar vårt avloppsnät genom 
att ytvatten tränger in och belastar avloppsnätet och 
reningsverket. Kommunens dagvattenhantering är i 
detta sammanhang avgörande för att minska effekterna 
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av höga flöden och därför har en dagvattenplan tagits 
fram. I denna pekas på vikten av grönområden i stads
miljö som kan användas för att omhänderta höga flöden 
men också som mötesplats. En annan åtgärd är två 
dagvattendammar i Fjärås som hjälper till att fördröja vid 
översvämning. Arbetet med att effektivisera vattenan
vändningen och säkra vattenförsörjningen är på rätt väg. 
Men vi behöver öka den både i vår kommunala verk
samhet och tillsammans med den privata sektorn.

Inom ramen för kommunens samarbete med Holo
House, som hjälper kommunen att hitta studenter för 
olika typer av utredningar och praktik, har en student 
utrett kommunens självförsörjningsgrad inom livs
medel. Utredningen visar att bönderna producerar så 
mycket ägg, rapsolja och spannmål i kommunen att vi 
skulle kunna vara självförsörjande på dessa och till viss 
del för griskött, cirka 60 procent. I övrigt är graden låg 
eller mycket låg som för exempelvis kyckling, cirka två 
procent och 21 procent för lamm. 

Åldrande befolkning
En åldrande befolkning med ett minskat skatteunderlag 
och brist på utbildad personal inom vissa yrkesgrupper 
innebär att hela kommunsektorn befinner sig i en omfat
tande förändringsresa. En del av lösningen är att utveckla 
nya arbetssätt, digitalisera och effektivisera. Enskilda 
individer behöver ta ett större ansvar för hur de lever, då 
vård och omsorgssektorn inte kommer kunna erbjuda 
nuvarande omsorgsnivåer på sikt.

En ökande andel äldre i befolkningen innebär också ett 
ökat behov av en hälsofrämjande samhällsplanering för 
äldre. Senior i Kungsbacka har utökat sin verksamhet 
med mötesplatser i en medskapande process tillsammans 
med äldre. Vi har startat en frivilligcentral som har som 
ett av sina mål att motverka ofrivillig ensamhet. Under 
året invigde vi också Mera digital, ett digitalt lärcenter 
på kulturhuset Fyren, för att minska det digitala utan
förskapet där äldre är en viktig målgrupp. Mera digital 
kommer i framtiden finnas på samtliga bibliotek och 
äldreboenden. 

Klimatarbetet på flera sätt
FN:s klimatpanel IPCC bekräftar bilden av att världen 
är på väg mot en kraftigt höjd medeltemperatur. De 
åtgärder som hittills har gjorts är inte tillräckliga för att 
undvika en katastrofal utveckling. Det är fortfarande 
möjligt att vända den negativa utvecklingen men det 
bygger dock på att ambitionen höjs avsevärt. Oavsett 
kommer vi för överskådlig framtid att se allvarliga 
effekter av pågående klimatförändringar. Näringslivet 
leder idag hållbarhetsarbetet inom flera områden och 
efterfrågar samtidigt stöd från politiken i omställningen. 
Sverige riskerar annars förlora både konkurrenskraft och 
arbetstillfällen.

Kungsbacka har under 2022 antagit en ny översiktsplan 
som hjälper oss bygga ett hållbart samhälle. Kommunen 
har även antagit en ny klimatstrategi som anger ett lång
siktigt skydd för staden mot översvämningar orsakade av 
havshöjning. I samma strategi beslutade vi om klimat
neutral kommunal konsumtion.

Kommunens måltidshantering minskade sin klimatpå
verkan till 1,86 kg koldioxidekvivalenter per kilo inköpta 
livsmedel. Målet är 1,0 kg CO2 till 2030. Matsvinnet har 
minskat med 22 procent sedan 2020 till cirka 47 gram per 
portion. Målet är att till 2030 komma ned till 30 gram. 

Kretsloppsarbetet spar resurser
En ny reparationstjänst för mobiltelefoner och surf
plattor har inneburit att vi lagat 128 mobiltelefoner, 
vilket minskat kommunens utsläpp av koldioxid med nio 
ton. Vi har genom vårt skrädderiavtal lagat 25 plagg och 
andra textilier, ett område kommunen verkligen behöver 
utveckla. Från 2023 tar vi hand om textil, återanvänd
ningsbara kläder och prylar i återbrukstältet på Barna
mossen. Vi testade en mobil popup återvinningscentral 
vilken fick ett 40tal besök. Det uppstår 137 ton grovav
fall i kommunens verksamheter och här finns verkligen 
en potential för återbruk och återvinning. Även när det 
gäller engångsprodukter har kommunen stora utma
ningar. 

För att sprida kunskap och intresse om hållbara livsstilar 
deltog fyra hushåll från Kungsbacka kommun i Minime
ringsmästarna. Den familj som genomförde utmaningen 
ända till slutet minskade sitt avfall med 55 procent. 
Kommunen lyckades förlänga livslängden på bärbar elek
tronik med i snitt två procent. Vi har sedan 2020 minskat 
koldioxidbelastningen från våra stora kylanläggningar 
med 1 000 ton med ett mål på total utfasning 2030. 
Kommunen är en stor inköpare och vi behöver verkligen 
bli bättre på att använda de möjligheter vi redan idag har 
att återanvända och återvinna.

Vatten och biologisk mång
fald en förutsättning för liv
Andelen vattendrag med god status har sjunkit till 
18 procent jämfört med 22 procent föregående period 
(2016–2021). Det är ofta mindre och kostnadseffektiva 
åtgärder som behövs för att höja statusen, till exempel att 
förbättra livsvillkoren för fisk genom att skapa lekbottnar 
och åtgärda vandringshinder. Användningen av jord och 
skogsbruksmark står för 78 procent av fosforutsläppen 
till Kungsbackafjorden, vilken är en av flera orsaker till 
att fjorden endast har måttlig ekologisk status. Hallands 
första tångbonde som har börjat odla blad och sock
ertång finns i Kungsbacka kommun. Odlingarna är 
bra för miljön, när tången binder koldioxid och tar upp 
näring från havet minskar övergödningen. 
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I Stättared har vi höjt naturvärdena i 20 hektar skog 
genom riktade skötselåtgärder. För att öka den biologiska 
mångfalden har vi testat att ställa om åtta ytor i staden 
till ängsskötsel. Vi har också planterat ett 70tal träd för 
att öka på solskyddet, framför allt nära förskolor, och 
för den biologiska mångfalden. För att undvika negativ 
påverkan på biologisk mångfald och ekosystem räcker det 
inte längre med att skydda befintliga värdefulla områden. 
Det finns också ett stort behov av att restaurera natur
miljöer och återskapa värden. Behovet av nya typer av 
åtaganden från kommunens sida när det gäller biologisk 
mångfald innebär att det också finns ett behov av tydli
gare styrning och struktur kring dessa frågor i kommu
nens organisation. Översiktsplanen är ett av kommunens 
viktigaste verktyg för arbetet med biologisk mångfald 
vilket innebär att det är mycket viktigt att undvika avsteg 
från denna. I kommunens upphandlingar har det uteslu
tande frågats efter certifierad eller grönlistad fisk som en 
del i arbetet att minska trycket på hotade fiskebestånd.

Energi och samhällsutveckling
Vi energieffektiviserar och har minskat elanvändningen 
i våra lokaler med 3,84 procent. Kommunen fortsätter 
sin utbyggnad av solceller och i dag finns cirka 40 
anläggningar med en sammanlagd effekt på 3 100 kW 
motsvarande 18 000 m2 vilket är en ökning med cirka 
1 000 m2 sedan 2021. Vid pumpning av kommunens 
dricks och avloppsvatten går det åt mycket energi. Fram 
till 2022 har vi ersatt 13 pumpstationer med betydligt 
mer energisnålare varianter och vi har även köpt in två 
nya. Utöver detta inventerar vi anslutna fastigheter för att 
åtgärda felkopplingar. Kungsbacka kommun har som mål 
att i sitt geografiska område fördubbla produktionen av 
förnyelsebar energi fram till 2030 jämfört med 2016. Vi 

behöver därför bland annat bli mycket bättre på klimats
smart byggande och helst redan nu bygga klimatneutralt. 
Bostadsbyggandet har kommit igång igen efter pandemin 
och vi byggde färdigt 363 bostäder. Det är något lägre än 
2021 men under hela året började vi att bygga på totalt 
848 bostäder. Kungsbacka kommun har än så länge 
ingen egen erfarenhet av cirkulärt byggande. Detta är en 
växande trend som kan medge stora resursbesparingar 
där kommunen i egenskap av fastighetsägare och bygg
herre bör vara en föregångare.

För att kommunen ska kunna erbjuda hållbara resor till 
våra invånare är vi beroende av att den nationella och 
regionala infrastrukturen erbjuder möjligheter att resa i 
storgöteborg. Utan denna riskerar regionen och därmed 
också Kungsbacka att inte kunna växa hållbart. För att 
minska behovet av arbetsresor till Göteborg behöver 
kommunen öka andelen arbetsplatser vilket också den 
nya översiktsplanen styr mot. Kommunen behöver, 
förutom att skapa goda fysiska förutsättningar för gång 
och cykling, också arbeta tillsammans med privata 
aktörer med olika typer av åtgärder för att underlätta 
för invånarnas resor. Vi har höjt standarden på pendel
cykelstråket mellan Kungsbacka station och Tölö Tvärled 
med breddning och separering av gående och cyklister. 
En högre täthet av bebyggelse i staden är i många fall 
nyckeln till att skapa en ekologisk, social och ekonomiskt 
hållbar kommun. Vid förtätning av staden är det viktigt 
att använda ytor på ett effektivt sätt så att olika samhälls
viktiga funktioner kan rymmas på samma plats. Andelen 
bostäder i kollektivtrafiknära läge (inom 500 meter) ökar 
i enlighet med översiktsplanen. Samtidigt ökar även 
antalet bilar per invånare vilket inte följer målsättningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra 
ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. 
De ekonomiska medlen begränsar omfattningen av 
kommunens verksamhet. Grunden för god ekonomisk 
hushållning och hållbar utveckling liknar varandra. Båda 
bygger på långsiktighet och att varje generation står för 
de kostnader de ger upphov till. Ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt bero
ende av varandra. 

Kungsbacka kommun har valt att se på god ekonomisk 
hushållning utifrån tre områden: 
• Ekonomi – finansiell utveckling över tid 
• Politisk inriktning – måluppfyllelse av de kommunö

vergripande målen 
• Samhälle  Hållbar utveckling och vad kommunens 

arbete med de globala hållbarhetsmålen ger för resultat 
över tid 

Bedömning av god ekonomisk hushållning
Enligt definitionen hämtad från Kommunbudget 
2022 väger varje del, ekonomi, politisk inriktning och 
samhälle, lika tungt vid utvärderingen. Vid utvärde
ringen går vi först igenom varje område var för sig. 
Resultatet är godtagbart när minst hälften av måtten är 
uppfyllda. Därefter gör vi en samlad bedömning. Om 
minst två områden är på godtagbar nivå, har kommunen 
god ekonomisk hushållning. 

I område ekonomi uppfylls kraven på soliditet och hur 
investeringarna finansieras. Soliditeten för kommunkon
cernen per 20221231 är 31,5 procent. Genomsnittlig 
soliditet över treårsperioden motsvarar 28,1 procent och 
därmed uppfyller vi kravet på att årets soliditet ska vara 
högre än den genomsnittliga soliditeten under senaste 
treårsperioden. 

Självfinansieringsgraden av årets investeringar exklusive 
finansiell leasing är 142 procent. Den genomsnittliga 
lånefinansieringsgraden av årets investeringar under de 
senaste tre åren är 19,5 procent och därmed lägre än målet 
på 40 procent. Tack vare de senaste årens starka resultat 

har vi kunnat finansiera en stor del av investeringarna 
med egna medel, samtidigt som kommunen har amor
terat på låneskulden och stärkt likviditeten.  

Utvärderingen av området politisk inriktning visar att vi 
är på god väg att nå de fem kommunövergripande målen. 
Eksta Bostads AB:s direktavkastning är 4,9 procent (4,7 
procent 2021) och når inte upp till ägardirektivets krav på 
sex procent. Soliditeten i Eksta motsvarar 16,1 procent, 
medan ägardirektivets krav är 20 procent. Att öka 
bostadsproduktionen och samtidigt bibehålla soliditeten 
är svårt. Men det finns ett övervärde i fastighetsbeståndet 
och med hänsyn till det når Eksta det långsiktiga målet. 
Enligt kommunallagen kapitel 6 § 9, ska kommunsty
relsen pröva om verksamheten i Eksta har varit förenlig 
med det kommunala ändamålet. Vi redogör för resultatet 
av prövningen i särskilt ärende i samband med årsbok
slutet.  

Vid utvärderingen av område samhälle konstaterar vi att 
majoriteten av mätvärdena för vart och ett av de globala 
målen når kommunens krav. Av de 17 globala hållbarhets
målen är 15 mätbara för kommuner. På tolv av målområ
dena är Kungsbacka antingen bland de 25 procent bästa 
kommunerna alternativt uppvisar en trend som är i linje 
med eller över alla kommuners ovägda medel under den 
senaste fyraårsperioden. 

Den samlade utvärderingen av ekonomi, politisk inrikt
ning och samhälle visar att majoriteten av nyckeltalen 
inom alla tre områden uppnås. Bedömningen är därmed 
att kommunen vid bokslutet 2022 uppfyller god ekono
misk hushållning enligt kommunfullmäktiges 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 (årets resultat och 
avskrivningar) ska vara så pass stort 
att årets investeringar och planerade 
investeringar inte lånefinansieras till 
mer än 40 procent. Nyckeltalet för 
pågående redovisningsår beräknas på 
ett genomsnitt för de tre senaste åren 
med bokslutsåret som sista året i tre-
årsperioden. Nyckeltalet för planerade 
investeringar beräknas för de kom-
mande fyra åren med budgetåret som 
första året.

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 kommunerna 
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 kom-
muners ovägda medel under 
senaste fyraårsperioden. Om 
mätvärde saknas görs bedöm-
ningen på senaste år som mät-
ningen gjordes. 

Kommunövergripande mål för Kungsbacka kommun.
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Utvärdering av resultat och ekonomisk 
ställning

I följande avsnitt görs en utvärdering 
av resultat och ställning. Analysen görs 
av koncernens finansiella ställning. I de 
fall nyckeltal inte anges för koncernen 
avser utfallet enbart kommunen.

Syftet med avsnittet är att beskriva orsakerna till utveck
lingen av kommunkoncernens och kommunens resultat 
och ställning. Det ligger också till grund för bedöm
ningen av om kommunen uppfyller kommunallagens 
krav på god ekonomisk hushållning.   

Modell för finansiell analys
För att beskriva och analysera kommunens ekonomi 
används den så kallade RKmodellen. Den utgår från 
fyra finansiella perspektiv: det finansiella resultatet, kapa
citetsutvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över 
den finansiella utvecklingen. Målsättningen är att utifrån 
dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och 
problem, och därigenom kunna klargöra om kommunen 
har en sådan god ekonomisk hushållning som föreskrivs i 
kommunallagen och som fullmäktige har beslutat om. 
 

Resultat och kapacitet

Årets resultat

Koncernen
Årets resultat för koncernen var 822 miljoner. Resultatet 
är justerat för koncerninterna mellanhavanden samt 
reavinster eller reaförluster inom koncernen. Resultatet 
var betydligt högre än föregående år, vilket uteslutande 
kan hänföras till kommunen. Eksta Bostads AB redo
visade ett resultat på 63 miljoner, vilket var tre miljoner 
högre än föregående år. Omsättningen för Eksta har 
under året ökat främst genom volymtillväxt. 

Miljoner kronor 2018 20191 2020 20211 2022

Kommunkoncern 202 208 512 530 822

Kommunen 171 210 415 464 756

Kommunen, löpande 
verksamhet2

157 264 369 494 572

Resultat/skatter & 
statsbidrag (%)

3,6 4,2 7,9 8,4 13,1

Resultat löpande 
verksamhet/skatter 
& statsbidrag (%)2

3,3 5,3 7,2 9,0 9,9

1) 2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad redovis-
ningsprincip avseende investeringsbidrag

2) Exklusive jämförelsestörande poster

Kommunen
Resultatet för den löpande verksamheten, exklusive 
jämförelsestörande poster, var 572 miljoner vilket innebär 
en ökning med 80 miljoner jämfört med föregående år. 
Resultatet motsvarar knappt tio procent av skatter och 
generella statsbidrag. Att resultatet är så starkt beror 
främst på ökade skatteintäkter och minskade pensions
kostnader. Skatteintäkterna ökade med närmare 330 
miljoner kronor samtidigt som pensionskostnaderna 
minskade med över 50 miljoner. Därutöver bidrog de 
jämförelsestörande posterna med ytterligare drygt 

756 miljoner

822 miljoner
Resultat Kungsbacka kommun

Resultat koncernen

Resultat

Risk Kontroll

Identifiera 
problem

Kapacitet
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180 miljoner i positivt överskott från exploaterings
verksamheten, varav resultat från markförsäljning var 
147 miljoner. Totalt landade årets resultat på 756 miljoner. 
Föregående år bidrog exploateringsverksamheten 
med 25 miljoner, samt ökade pensionskostnader med 
55 miljoner till följd av ändrat livslängdsantagande. 
De jämförelse störande posterna uppgick därmed till 
30 miljoner i ökade kostnader.

Skatteintäkter, generella stats-
bidrag och nettokostnader

Miljoner 
kronor

2018 20191 2020 20211 2022

Netto-
kostnader

-4 513 -4 737 -4 765 -5 007 -4 975

Skatter & 
statsbidrag

4 710 4 992 5 226 5 507 5 783

Finansnetto -26 -45 -46 -36 -52

Resultat 171 210 415 464 756

Årlig föränd-
ring skatter & 
statsbidrag

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

Årlig föränd-
ring netto-
kostnader

4,0% 5,1% 0,6% 5,1% -0,6%

Årlig föränd-
ring netto-
kostnader 
löpande 
verksamhet

4,3% 3,5% 2,7% 3,4% 3,7%

1) 2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad redo-
visningsprincip avseende investeringsbidrag

2) Exklusive jämförelsestörande poster

Kommunens huvudsakliga intäkter består av skatte
intäkter och generella statsbidrag. Ökningstakten för 
dessa poster låg på fem procent, vilket var en något 
lägre nivå än år 2021. Skatteintäkterna ökade med 6,6 
procent, samtidigt som statsbidragen minskade. Den 
stora ökningen av skatteintäkter kan förklaras av en stark 
arbetsmarknad samt en återhämtning efter pandemin. 
En ökad sysselsättningsgrad, lägre arbetslöshet och höjd 
garantipension från augusti 2022, var några av orsakerna 
till det ökade löneunderlaget som innebar att skatte
underlaget blev högre än föregående år,

Nettokostnaderna i den löpande verksamheten ökade 
med 3,7 procent, vilket var något högre än föregående år. 
Främsta förklaringen är att verksamhetens intäkter ökade 
med 116 miljoner eller tio procent till följd av ökade 
bidrag och kostnadsersättningar från staten exempelvis 
för kriget i Ukraina. Det kan jämföras med år 2021 då 
verksamhetens intäkter minskade med 36 miljoner. Verk
samhetens kostnader ökade med 226 miljoner eller nästan 
fyra procent, vilket var en betydande ökning jämfört med 
föregående år. Det beror framför allt på prisökningar som 
följde på den höga inflationen och de högre räntenivå
erna. Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader 

ökade med 80 miljoner till följd av bland annat ökad 
bemanning och ökade sjuklönekostnader, samtidigt som 
pensionskostnaderna minskade med drygt 50 miljoner, 
varav 42 miljoner kan hänföras till minskade kostnader 
för pensioner som är intjänade före 1998. 

Om vi inkluderar exploateringsverksamheten, så mins
kade i stället nettokostnaderna med 0,6 procent. Avskriv
ningarna ökade med 29 miljoner kronor eller drygt sju 
procent, vilket var marginellt högre än föregående år.
Finansnettot var något sämre jämfört med föregående år, 
vilket bland annat beror på högre räntekostnader kopplat 
till pensioner och finansiell leasing.

Årets investeringar

Miljoner kronor 2018 2019 2020 2021 2022

Lokaler 493 573 498 314 367

Löpande 59 79 87 86 90

Avgifts finansierade 
verksamheter

70 201 134 120 205

Övriga 122 95 138 103 147

Finansiell leasing 0 10 4 122 490

Netto investeringar 744 958 861 745 1 299

Netto investeringar 
exklusive finansiell 
leasing

744 948 857 623 809

Investerings utgifter 
exklusive  finansiell 
leasing

835 1 062 944 736 867

Årets nettoinvesteringar uppgick till 1,3 miljarder, varav 
490 miljoner var finansiell leasing främst för verksam
hetslokaler inom vård och omsorg. Det var en ökning 
på 554 miljoner jämfört med föregående år och var i 
huvudsak relaterat till ökad finansiell leasing av lokaler, 
där Björkris vård och omsorgsboende stod för 379 
miljoner.

Kungsbacka kommuns samlade investeringsvolym för år 
2022 uppgick till 867 miljoner om finansiell leasing inte 
räknas med. 

Under den senaste femårsperioden har den genomsnitt
liga investeringsvolymen legat på närmare 800 miljoner 
kronor per år, samtidigt som kommunen planerar för 
betydligt högre investeringsvolymer under de kommande 
åren. 

En stor andel av investeringarna har gjorts i verksamhets
lokaler, exempelvis det nya badhuset som invigdes under 
2020. Vi har också gjort större investeringar i gator och 
vägar samt inom de avgiftsfinansierade verksam heterna 
som exempelvis vatten och avlopps samt renhållnings
verksamhet.

Mer information om kommunens investeringar finns 
under avsnittet om investeringsredovisning.

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2022      49



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förenklad kassaflödesanalys

Miljoner kronor 2018 2019* 2020 2021* 2022

Årets resultat 171 210 415 464 756

Avskrivningar 294 315 344 389 417

Nya lån 300 400 200 0 0

Amortering av lån -100 -150

Summa 765 925 959 753 1 023

Nettoinvesteringar 
exklusive finan-
siell leasing

744 948 857 623 809

Avskrivningarnas 
andel av verksam-
hetens kostnader

5,5% 5,6% 6,1% 6,7% 6,9%

Självfinansierings-
grad av netto-
investeringar

62% 55% 88% 133% 142%

*2019 samt 2021 års jämförelsetal är justerade med anledning av 
ändrad redovisningsprincip avseende investeringsbidrag år 2019 
respektive finansiell leasing år 2021. Övriga år är inte justerade.

Tabellen beskriver ett förenklat kassaflöde. I den full
ständiga kassaflödesanalysen tillkommer fler poster, 
ur ett planerings och ekonomistyrningsperspektiv är 
däremot ovanstående en bra grund. Årets resultat adderas 
med årets avskrivningar då avskrivningar inte innebär 
något utflöde av medel utan är en successiv kostnads
föring av tidigare investeringar. Summeras dessa poster 
erhålls ett förenklat kassaflöde innan eventuell upplå
ning. Då summan av årets resultat och gjorda avskriv
ningar överstiger nettoinvesteringarna har kommunen 
haft möjlighet att amortera under året.

Självfinansieringsgraden av årets nettoinvesteringar 
exklusive finansiell leasing är 142 procent, vilket innebar 
att kommunen kunde finansiera samtliga investeringar 
med egna medel. Det var en ökning med nio procent
enheter jämfört med föregående år trots en högre 
investeringstakt. Det beror främst på att resultatet från 
exploateringsverksamheten bidrog med närmare 160 
miljoner mer än föregående år, men även av att resultatet i 
övrigt stärktes med ytterligare 80 miljoner. Genomsnittet 
av självfinansieringsgraden under den senaste femårs
perioden är 94 procent, vilket innebär att självfinansie
ringsgraden har stärkts. Ur ett finansiellt perspektiv är 
investeringsvolymerna en utmaning. Ju högre investe
ringsvolymer, desto högre bör det årliga resultatet vara. 
Alternativet är en högre skuldsättning i form av nya lån. 
Det starka resultat för 2022 möjliggjorde att kommunen 
kunde amortera på låneskulden trots en något högre 
investeringstakt, vilket är positivt ur ett finansiellt 
perspektiv. 

Risk och kontroll

Soliditet
Soliditeten mäter det långsiktiga handlingsutrymmet. 
Måttet visar hur stor del av tillgångarna som finansierats 
med egna medel. 

Kommunen (procent) 2018 2019* 2020 2021* 2022

Soliditet inklusive 
hela pensionså-
tagandet

28,4 31,5 33,3 35,5 39,0

Soliditet enligt 
blandmodellen

49,0 49,3 49,0 49,6 50,9

Koncernen (procent) 2018 2019* 2020 2021* 2022

Soliditet inklusive 
hela pensionså-
tagandet

20,4 22,8 25,0 27,2 31,5

Soliditet enligt 
blandmodellen

33,4 33,9 35,2 36,6 40,0

*2019 samt 2021 års jämförelsetal är justerade med anledning av 
ändrad redovisningsprincip avseende investeringsbidrag år 2019 
respektive finansiell leasing år 2021. Övriga år är inte justerade.

Kungsbacka kommun redovisar pensionerna enligt 
fullfondsmodellen vilket innebär att hela pensions
åtagandet lyfts in i balansräkningen. I tabellen ovan 
redovisas soliditetsmåttet såväl inklusive som exklusive 
pensioner intjänade före 1998. Soliditeten har ökat de 
senaste åren både i kommunen och koncernen trots 
relativt stora investeringsvolymer. Soliditeten inklu
sive samtliga pensionsförpliktelser uppgick år 2022 för 
kommunen till 39,0 procent, vilket är en ökning med 
närmare 3,5 procentenheter jämfört med föregående år. 
Soliditeten exklusive pensioner intjänade före 1998 (vilket 
i redovisningen kallas blandmodellen) blev 50,9 procent, 
en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregå
ende år. Soliditeten för kommunkoncernen motsvarade 
31,5 procent om samtliga pensionsförpliktelser beaktas. 
Kommunens soliditet jämfört med rikssnitt ligger 
högre både när vi jämför oss utifrån ett fullfonds och 
blandmodellsperspektiv. Rikssnitt för soliditet inklusive 
hela pensionsåtagande 2021 är 30,7 procent, exkluderas 
pensioner intjänade före 1998 blir soliditeten 44 procent 
samma år.

De starka resultaten de tre senaste åren har bidragit till 
att soliditeten ökat samt att kommunen , både under 
innevarande och föregående år, kunnat amortera på sin 
låneskuld. Utvecklingen av soliditeten medför att det 
finansiella målet om oförändrad eller ökad soliditet i 
kommunkoncernen därmed uppfylls.
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Skattesats

(Belopp i procent) 2018 2019 2020 2021 2022

Kungsbacka 
kommun

21,33 21,33 21,33 21,33 21,33

Hallandsregionen 20,96 20,96 20,96 20,96 20,96

Västragötalands-
regionen

21,71 21,71 21,78 21,78 21,78

Skattesatsen är 21,33 procent och har varit oförändrad 
sedan år 2012. Jämfört med kommunerna i region 
Halland och Västra Götalandsregionen varierar skat
tesatsen under 2022 mellan 19,96 procent i Partille och 
23,38 procent i Munkedal. Den genomsnittliga skatte
satsen i Region Halland respektive Västra Götalandsre
gionen var under 2022 till 20,96 procent respektive 21,78 
procent. Det innebär att Kungsbacka ligger något lägre 
än genomsnittet i Västra Götalandsregionen, och högst 
bland kommunerna i Region Halland. 

Likviditet och låneskuld
Likviditetsmått visar på kommunens kortsiktiga betal
ningsberedskap. En oförändrad eller ökande likviditet i 
kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet 
är ett tecken på att kommunens totala finansiella hand
lingsutrymme har stärkts.

Kassalikviditeten uppgick vid årsskiftet 2022 till nästan 
104 procent, vilket ska jämföras med 83 procent för 2021. 
Kungsbacka har en kontrollerad likviditet, vilket garan
terar att kommunen utifrån ett kort och medellångt 
finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder 
för att möta finansiella betalningstoppar.

Låneskuld till banker och kreditinstitut

Miljoner kronor 2018 2019 2020 2021 2022

Skattekollektivet 462 724 851 719 410

Avgiftskollektivet 488 626 699 731 890

Summa 
 kommunen

950 1350 1550 1450 1 300

Eksta Bostads AB 3 275 3 507 3 620 3 703 3 676

Summa kommun
koncernen

4 225 4 857 5 170 5 153 4 976

Låneskulden till kreditinstitut har minskat för både 
koncernen och kommunen under de senaste två åren. 
Kommunkoncernens låneskuld har minskat med 
177 miljoner under 2022, vilket främst beror på att 
kommunen amorterat 150 miljoner. Den minskade 
låneskulden innebär att koncernens finansiella ställning 
har stärkts. Låneskulden utgör alltjämt en finansiell risk, 
dels utifrån att det under kommande år planeras stora 
investeringar, dels på grund av stigande räntenivåer. Ju 
högre låneskuld desto större blir påverkan av en eventuell 
räntehöjning. 

Låneskuld till banker och 
 kreditinstitut fördelat på löptid

 
Utöver kommunens låneskuld till kreditinstitut består de 
långfristiga skulderna av skulder för finansiell leasing och 
inkomster från anslutningsavgifter och statliga inves
teringsbidrag som periodiseras över anläggningarnas 
nyttjandeperiod. 

Avsättningarna består framför allt av en skuld till 
anställda för kommande pensioner. De totala pensions
förpliktelserna var närmare 1,8 miljarder, en minskning 
med 42 miljoner jämfört med föregående år. Merparten 
av pensionsskulden gäller pensioner intjänade före 1998.     

Övriga avsättningar uppgick till drygt 200 miljoner och 
avser främst framtida uppskattade kostnader för kommu
nens olika deponier.

Kommunens borgensåtagande uppgick till nästan 3,5 
miljarder kronor, vilket var en minskning med nästan nio 
miljoner, som främst hänförs till kommunens egna bolag,  
Eksta Bostads AB. 

Kommunens borgensåtagande ser olika ut ur ett risk
perspektiv. Merparten av borgensåtagandena är gent
emot kommunens helägda bolag Eksta vilket medför en 
lägre risk. Störst risk är i 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.
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Budgetföljsamhet

Miljoner kronor 2019 2020 2021 2022

Avvikelse nämnder 33 141 157 105

Avvikelse nämnder/verk-
samhetens kostnader (%)

0,6 2,5 2,7 1,7

Resultatavvikelse 81 205 412 555

Resultatavvikelse löpande 
verksamhet*

135 159 442 291

Resultatavvikelse* /verk-
samhetens kostnader (%)

2,4 2,8 7,6 4,8

*) Exklusive jämförelsestörande poster

För att bedöma kommunens förmåga att planera och 
genomföra verksamheten enligt plan, är det viktigt att 
utvärdera budgetföljsamheten. 

För att få en rättvisande bild vid jämförelse med budget, 
bör det budgeterade resultatet på 201 miljoner komplet
teras med ett budgeterat positivt resultat från exploa
teringsverksamheten med 265 miljoner som återfinns i 
kassaflödesbudgeten. 

Det innebär att det budgeterat resultat för 2022 egent
ligen uppgick till 465 miljoner kronor. Utifrån resultatet 
på 756 miljoner, innebar det en positiv budgetavvi
kelse om 291 miljoner kronor, varav skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning stod för 192 miljoner 
eller två tredjedelar och nämnderna för 105 miljoner. Det 
innebar en budgetavvikelse på 4,8 procent i relation till 
verksamhetens kostnader. 

Det positiva resultatet från exploateringsverksamheten på 
184 miljoner, innebar därmed en negativ avvikelse med 81 
miljoner jämfört med det beräknade överskottet om 265 
miljoner i kassaflödesbudgeten. Detta förklaras främst 
av projekt som skjutits fram såsom Skårby 2:3, Duvehed 
verksamhetsområde, Bolsheden verksamhetsområde och 
Klovstens verksamhetsområde. Exploateringsprognosen 
i övrigt har reducerats gentemot budget både på inkom
sterna och utgifterna på grund av framflyttade tidsplaner.
Årets resultat från exploateringsverksamheten kan främst 
härledas till markförsäljningar samt exploateringser
sättningar inom exploateringsområdena Aranäs och 
Duvehed. 

Finansnettot inklusive räntekostnader för pensionerna 
gav ett budgetöverskott på fem miljoner. Det beror främst 
på att upplåningsräntan blev lägre än budgeterat och 
att vi inte tog några nya lån. Dessutom har kommunen 
amorterat 150 miljoner på låneskulden under året. 

Nämndverksamhetens budgetföljsamhet utgör, sett över 
tid och i kombination med budgetutfallet för skatteintäk
terna, en viktig förklaring till den ekonomiska utveck
lingen. Nämnderna redovisade en positiv budgetavvikelse 

på 105 miljoner, eller cirka två procent av verksamhetens 
nettokostnader, varav Vård & Omsorg stod för 42 
miljoner kronor av överskottet. Större delen av över
skotten är ett antal tillfälliga överskott i form av ökade 
tillfälliga statsbidrag, främst inom vård och omsorg, men 
även inom etableringsverksamheten och förskole och 
skolverksamheten.  

Övriga verksamhetskostnader redovisade ett budgetöver
skott om drygt 266 miljoner, vilket främst kunde härledas 
till exploateringsverksamheten med närmare 160 miljoner 
samt centralt budgeterade hyresmedel och avskrivningar 
samt engångskostnader i lokalplanen. Detta beror på 
lägre investeringsvolymer samt senare inflyttningar för 
ett antal projekt. Detta gjorde att budgetmedlen inte har 
kunnat användas fullt ut under 2022 och det gav ett över
skott i förhållande till budget. Budgetavvikelsen bestod 
även av kvarstående oförutsedda medel för kommun
fullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott, och en positiv avvikelse avseende förändrad 
semesterlöneskuld. 

Pensionskostnader exklusive finansiella poster överskred 
budgeten med närmare tio miljoner.

För en mer detaljerad genomgång av budgetavvikelser per 
nämnd hänvisar vi till avsnittet om driftredovisning. 

Sammanfattande bedömning
Bedömningen av Kungsbacka kommuns ekonomi med 
utgångspunkt från den finansiella analysen visar att 
kommunen har en positiv balans mellan verksamhetens 
kostnader och intäkter. Resultatutvecklingen har under 
den senaste femårsperioden varit stark med en genom
snittlig andel av resultat i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag med 7,7 procent. De positiva 
resultaten från exploateringsverksamheten i form av 
markförsäljningar och exploateringsersättningar är en 
bidragande orsak till den positiva resultatutvecklingen.

Under den senaste femårsperioden har Kungsbacka 
kommun nästan kunnat finansiera samtliga investeringar 
genom det goda resultatet i kombination med stora 
markförsäljningsintäkter från exploateringsverksam
heten. De senaste två åren ökade självfinansieringsgraden 
ytterligare till följd av starka resultat. Kommunens goda 
ekonomiska ställning har därmed kunnat stärkas. 

Kungsbacka har stora investeringsbehov framöver och 
behöver starka ekonomiska resultat för långsiktigt hållbar 
finansiering.  

Kommunen har en god soliditetsnivå och genom att 
amortera de två senaste åren har vi kunnat minska lånen 
från banker eller andra kreditinstitut. Vid en djupare 
analys av soliditeten framgår det att den långsiktiga kapa
citeten är stark. Soliditeten inklusive samtliga pensions
förpliktelser den senaste treårsperioden stärkts, för att 
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2022 uppgå till 39,0 procent enligt fullfonds modellen 
eller 50,9 procent enligt blandmodellen. 

Skattesatsen i Kungsbacka är högst bland kommunerna i 
Region Halland, samtidigt som kommunen ligger något 
lägre än genomsnittet i Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att kommunen 
har en stark finansiell ställning inför framtiden. Detta är 
viktigt eftersom de närmaste åren förväntas bli finan
siellt påfrestande för Kungsbacka kommun. Vi står 
inför utmaningar både med ökade investeringar och 
ökade behov från verksamheterna utifrån befolknings
förändringar, vilket i sin tur innebär ökade kostnader 
för verksamheterna. Om den senaste tidens stora 
prisökningar till följd av den höga inflationen och högre 
räntenivåer fortsätter, ökar risken för högre och snabbare 
kostnadsökningar än tidigare år. Det finns även en risk 
att skatter och generella statsbidrag inte kommer att öka i 
samma takt. 

För att slippa göra besparingar eller höja skatten behöver 
arbetet fortsätta med att på olika sätt effektivisera verk
samheterna. Framför allt behöver vi arbeta tillsammans 
med invånare, företag, föreningar och andra för att hitta 
nya, kreativa sätt att lösa kommunens uppdrag på. I och 
med direktivet om innovation och omställning till nya 
arbetssätt förväntar sig fullmäktige att alla nämnder 
från 2023 ökar tempot i att bygga kultur och förmåga 
för förnyelse och dessutom  skapar förutsättningar för 
verksamhetsutveckling genom digitalisering..
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Balanskravsresultat

Balanskravet är ett krav på ekonomisk balans mellan 
intäkter och kostnader som regleras i kommunallagen. 
Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt 
räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas 
inom de tre kommande åren. 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. Realisations
vinster till följd av försäljning av anläggningstillgångar 
ska inte räknas in i resultatet eftersom dessa inte anses 
utgöra löpande verksamhet. Däremot ska resultat från 
exploateringsverksamheten, såsom realisationsvinst från 
markförsäljning samt exploaterings och gatukostnadser
sättningar räknas in. 

Förutom justering för försäljning av anläggningstill
gångar ges möjlighet att justera resultatet för realisa
tionsvinster och förluster som uppstått vid avyttring av 

tillgångar om avyttringarna bidrar till en god ekonomisk 
hushållning, exempelvis kostnadsbesparingar i fram
tiden. Även orealiserade vinster och förluster i värde
papper ska återföras. Eftersom kommunen redovisar 
pensionsförpliktelserna enligt fullfonderingsmodellen 
justeras även denna effekt i balanskravsresultatet.

Kungsbacka kommun har uppfyllt balanskravet sedan 
det infördes år 2000 och har därmed inga underskott 
att återhämta. År 2022 motsvarar balanskravsresultatet 
698 miljoner kronor. Årets resultat på 756 miljoner har 
justerats för två poster, dels effekten av fullfondsredovis
ning för pensioner om 42 miljoner dels realisationsvinster 
från anläggningstillgångar om 16 miljoner. Eftersom 
kommunen saknar finansiella placeringar finns inget att 
justera för sådana delar. Det finns heller inga realisations
vinster och förluster enligt undantagsmöjlighet som rör 
god ekonomisk hushållning. 

Kungsbacka kommun tillämpar inte resultatutjämnings
reserv, RUR. 

Balanskravsutredning, miljoner kronor 2021 2022

Årets resultat enligt resultaträkningen (fullfondmodellen) 464 756

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 -18 -42

Årets resultat enligt blandmodellen 446 714

- Samtliga realisationsvinster -2 -16

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 444 698

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - -

= Balanskravsresultat 444 698
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Väsentliga 
personalförhållanden

Vi kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare 
de kommande åren. Det beror på en ökad efterfrågan på 
kommunens tjänster i kombination med brist på arbets
kraft. Det gör det viktigare än någonsin för Kungsbacka 
kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. På samtliga 
förvaltningar kan vi nu se stora svårigheter i många av 
våra rekryteringsprocesser och kompetensutmaningen 
ligger inte längre i framtiden utan är här. Å andra sidan 
kan vi se att lågkonjunkturen bidrar till en ökad arbets
löshet i samhället vilket frigör arbetskraft och det kan 
vara till vår fördel. Vårt viktigaste verktyg för att ta oss 
an kompetensutmaningen är arbetsplatskulturen. Det 
innebär att vi tillsammans ska samarbeta, välkomna, 
leverera och tänka nytt. Men vi behöver också ta vara på 
potentialen hos de medarbetare vi redan har, bland annat 
genom det utvecklande ledarskapet och medarbetar
skapet.  

Attrahera och rekrytera 

Budskap för arbetsgivarvarumärket  
Under 2022 har vi fortsatt utveckla kommunikationen för 
de tre fokusområdena kring arbetsgivarvarumärket:  
• Utvecklande ledarskap  
• Utvecklande medarbetarskap  
• Flexibelt arbetssätt 

Dessa tre fokusområden är viktiga för att lyfta fram 
Kungsbackas styrkor som arbetsgivare. Ledarskap och 
medarbetarskap blir allt viktigare för den som söker 
arbete och det är också delar som utmärker oss som 
arbetsgivare. Flexibelt arbetssätt är en attraktiv aspekt för 
de som kan arbeta på distans.  

Under 2022 har vi startat en kommunikationssatsning 
som heter Min inre kraft. Syftet är att visa anställda 
utifrån det driv som utmärker dem. Vi vill beskriva vad 
drivet kommer ifrån och visa att svårigheter också är en 
del av att vara en hel människa. Min inre kraft består 
av porträtt och filmer på medarbetare och har främst 
spridits internt. Syftet är att öka stolthet kring den egna 
arbetsplatsen och kollegorna här. Under året har rekryte
ringscenter testat konceptet Meet & greet där kandidater 
kunnat koppla upp sig digitalt och anonymt för att ställa 
frågor kring lediga tjänster. 

Praktik och mässor  
Ett sätt att möta framtidens arbetskraft är att ta emot 
praktikanter. Våra verksamheter har under 2022 tagit 
emot cirka 530 praoelever i årskurs 89. Utöver det har vi 
även tagit emot elever från gymnasiet och studenter från 
eftergymnasiala utbildningar. Kungsbacka kommun har 
deltagit med monter på en mässa på Chalmers tekniska 
högskola. Där vi hade med oss examensjobb som studen
terna hade möjlighet att söka. Vi ser gärna ett större 
deltagande i mässor framöver men behöver samtidigt se 
över vårt mässkoncept och våra konkreta erbjudanden 
och möjligheter för den målgruppen. Dessutom behöver 
vi synas och samarbeta mer med lokala lärosäten för att 
säkerställa kompetensförsörjningen. 

Sociala medier  
Under 2022 har vi fortsatt arbetet med att synas och 
marknadsföra våra lediga tjänster på sociala medier. 
Störst aktivitet har vi haft på LinkedIn men vi ser även 
att användandet av Instagram generallt ökar när det 
gäller att marknadsföra jobb.  

Rekrytering och personalomsättning 
Under året har vi sett en ökning av antalet platsannonser. 
Det beror troligen på en ökad rörlighet på arbetsmark
naden 2022 jämfört med 2021. Under året har vi haft ute 
997 platsannonser med totalt 12 228 sökanden. Det har 
varit i snitt 12 sökanden per tjänst som kan jämföras mot 
fjolårets 15 sökanden per tjänst. Vi har annonserat ut 60 
chefstjänster under året med ett snitt på 16 ansökningar 
per tjänst, vilket är en klar minskning från fjolårets 23 
ansökningar per tjänst.  

2022 har det varit svårt att rekrytera inom många 
områden. Det handlar till exempel om vissa yrkesgrupper 
inom vården, digitalisering/IT specialister, yrkeslärare, 
skolpsykologer och ingenjörer. En möjlig slutsats utifrån 
siffrorna är att det är större konkurrens om arbetskraft nu 
än tidigare år.  

Andelen medarbetare som slutat i Kungsbacka kommun 
har ökat med 1,6 procentenheter jämfört med föregående 
år. En sannolik orsak till en ökning av den externa perso
nalomsättningen är en så kallad postpandemi effekt. 
Den externa rörligheten anses dock fortfarande ligga på 
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en nivå som är rimlig och inte problematisk men vi följer 
givetvis utvecklingen noga.  

Det har skett en uppgång av den interna rörligheten 
jämfört med föregående år. Det betyder att Kungsbacka 
kommun har fler som byter tjänst inom kommunen. Det 
är positivt och leder till att man stannar längre i Kungs
backa och att medarbetarna upplever att de kan få nya 
utmaningar inom kommunen.  

Ledarskap och medarbetarskap 

Våra ledare 
Kommunen erbjuder flera olika ledarutvecklingsprogram 
för att stärka både ledare och chefer i organisationen. Ett 
av ledarskapsutvecklingsprogrammen heter Leda utan att 
vara chef och riktar sig till utvecklingsinriktade medar
betare. Utbildningen ska stärka medarbetaren i att vara 
en förebild i sina dagliga handlingar och att aktivt visa 
beteenden som ligger i linje med vår önskade arbets
platskultur, utvecklande medarbetarskap och ledarskaps
kriterier.  

Det finns också ett orienteringsprogram som heter Jag 
vill bli chef. Det vänder sig till medarbetare som vill få 
ökad kunskap om och inblick i vad det innebär att vara 
chef. Flera av deltagarna förväntas bli chefer i Kungs
backa kommun framöver.  

Utbildningsprogrammet Utvecklande ledarskap foku
serar på det personliga ledarskapet och att utveckla 
chefer och ledare så att de kan leda ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete. I kommunen arbetar cirka 360 chefer 
och alla nya chefer erbjuds att genomföra utbildningen 
i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder även chefer som 
arbetat ett tag i organisationen en förnyad utbildning i 
utvecklande ledarskap där de gör en ny värdering av sina 
ledaregenskaper och genom det vidareutvecklar sig.  

Under 2022 uppgick antal medarbetare per chef till 18,9 
vilket innebär en liten minskning från 2021 då siffran var 
19,1. Antal medarbetare per enhetschef har minskat något 
jämfört med 2021, från 23 till 22,4 medarbetare. Det 
senare nyckeltalet har minskat från 31 till 22,4 de senaste 
10 åren vilket är en minskning på nästan 30 procent. 

Våra medarbetare  
Under 2022 blev vi 6 791 månadsanställda medarbetare i 
Kungsbacka kommun. Det är en ökning från föregående 
år då antalet månadsanställda medarbetare var 6623. 
Andelen anställda kvinnor var 79,4 procent och medelål
dern för kommunens medarbetare var 45 år, vilket ligger 
i linje med hur könsfördelning och genomsnittlig ålder 
ser ut inom offentlig sektor på riksnivå. Andelen medar
betare som arbetar heltid har ökat med 1,1 procentenheter 
jämfört med 2021. Ökningen beror på utvecklingsin
satser som påbörjades 2018 i och med kollektivavtalet 
Heltid som norm. 

Heltid som norm  
Vi behöver fler som arbetar i kommunen och ett sätt att 
lösa utmaningen är att fler arbetar heltid. Arbetet med 
heltid som norm kommer att fortsätta under 2023. Från 
2014 till 2022 har andelen som arbetar heltid ökat från 70 
till 82,7 procent. Under året har vi infört att chefer som 
har medarbetare som inte arbetar heltid ska prata om 
möjligheterna till heltidsanställning i medarbetarsam
talet.  

På Vård & Omsorg erbjuder vi medarbetare som vill öka 
sin sysselsättningsgrad att göra detta under de förut
sättningar som finns för verksamheten. Det innebär till 
exempel att medarbetaren kan behöva arbeta på flera 
enheter. 

På Individ & Familjeomsorg har andelen heltid och 
genomsnittlig sysselsättningsgrad fortsatta att öka. För 
första gången så är andelen kvinnor som har en heltids
anställning större än andelen män. Det bidrar till målet 
med mer jämställda villkor. 

Service konstaterar att andelen som arbetar heltid har 
fortsatt att öka under året och arbetssättet kopplat till 
Heltid som norm har blivit en del av chefers vardag vid 
personalplanering. 

Inom Gymnasium & Arbetsmarknad arbetar män 
fortfarande heltid i högre utsträckning än kvinnor, men 
skillnaden har minskat. Målet är att fler ska arbeta heltid 
men det kan vara svårt att erbjuda ibland på grund av 
exempelvis krav på behörighet och tjänster med undervis
ning inom särskilda ämnen.  

2022 

Andel kvinnor som har heltid 81,0 

Andel män som har heltid 89,7 

Andel heltid totalt 82,7 
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 Andel medarbetare utifrån ålder

 
Nämnd Antal 

anställda
Andel 

kvinnor %
Andel 

män %

Byggnadsnämnden 112 63,4 36,3

Förskola & Grundskola 2 606 85,1 14,9

Gymnasium & Arbets-
marknad

509 64,6 35,4

Individ & Familje-
omsorg

791 81 19

Kommunstyrelsen 124 75,8 24,2

Kultur & Fritid 202 69,3 30,7

Miljö & Hälsoskydd 112 63,4 36,6

Service 811 69 31

Teknik 246 39,8 60,2

Vård & Omsorg 1 397 88,9 11,1

Totalt 6 791 79,4 20,6

Ledardagen och Medarbetardagen  
Under hösten 2022 genomförde vi årets Ledardag och 
Medarbetardag med syftet att uppmärksamma medar
betare och ledare som utmärkt sig särskilt under året. 
Under Ledardagen delade vi ut priser inom kategorierna 
Årets utvecklande ledare och Årets nytänkande ledare. 
På Medarbetardagen fanns det pris i fyra olika kategorier 
baserade på vår arbetsplatskultur. Dessa evenemang är 
viktiga för att bygga stolthet och vikänsla i organisa
tionen och får mycket höga betyg i våra utvärderingar.  

•  Årets nytänkande ledare: Mats Söderström, 
 verksamhetschef Service  

•  Årets utvecklande ledare: Maria Rosenberg, 
 verksamhetschef Service 

•  Årets välkomnare: Annika Kahnte, dagbarnvårdare 
Förskola & Grundskola 

•  Årets nytänkare: AnnaMaria Ackre Sjöstedt,   
ateljerista Förskola & Grundskola 

•  Årets leverans: Lennart Olsson, fastighetstekniker 
Service 

•  Årets team: Rehabenhetens Resursteam  
Vård & Omsorg 

Utvecklande medarbetarskap 
Under året som gick startade vi upp satsningen med 
utvecklande medarbetarskap och det är ett arbete som 
kommer fortsätta även under kommande år. Vi har sedan 
flera år arbetat aktivt med ett utvecklande ledarskap hos 
chefer och det utvecklande medarbetarskapet ses som en 
naturlig förlängning.  

Målet med satsningen är en ökad förståelse hos kommu
nens samtliga medarbetare kring vad som utvecklar oss 
själva och organisationen. Under 2022 har över 4000 
medarbetare genomgått utbildning i utvecklande medar
betarskap i Kungsbacka teater. 2023 tar vi fram en digital 
utbildning i utvecklande medarbetarskap för framtiden. 
 

Arbetsmiljö och hälsa 

Coronapandemin  
Sen den 1 april klassas inte längre covid19 som allmän
farlig sjukdom. Vård & Omsorg har däremot fortsatt 
fått använda skyddsutrustning och ägna sig åt viss 
smittspårning. Rekommendationen att medarbetare ska 
stanna hemma vid symtom har påverkat bemanningen 
under året. Även om trycket har lättat för många av våra 
verksamheter så har läget stundtals varit ansträngt för 
medarbetarna som arbetar inom Vård & Omsorg. 

I början av 2022 gjorde familjekarantänsreglerna för 
covid19 att vi hade svårigheter att bemanna delar 
av våra verksamheter och sjukfrånvaron ökade kraf
tigt i kommunen. Kungsbacka kommun startade en 
intern frivilligbemanning för att bemanna framför allt 
 förskolorna eftersom många medarbetare har barn i 
förskolorna. De medarbetare som ville göra en insats 
anmälde sig som frivilliga till kommunens vikariecenter. 
Ett femtiotal medarbetare anmälde sig och pausade sina 
ordinarie arbetsuppgifter en period. Dessutom erbjöds 
gymnasieelever som läser till barnskötare och arbete 
inom fritidsverksamhet på Aranäsgymnasiet att hoppa 
in som vikarier. Det visar på ett fint samarbete mellan 
förvaltningarna och att det är självklart att sluta upp där 
det behövs som mest.  
 

60 år 
och äldre 
12,8%

Yngre 
än 30 år 
12%

30–39 år 
21,9%

40–49 år 
25,3%

50–59 år 
28%
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Distansarbete 
2022 genomfördes en enkät för att undersöka medar
betarnas upplevelse av distansarbete. En liknande 
enkät genomfördes också 2021. Resultatet visar att våra 
distansarbetande medarbetare är ännu mer nöjda med att 
arbeta på distans 2022 än var de var 2021 och redan 2021 
var de flesta medarbetare i svarsgruppen nöjda. Frågor 
med störst positiv resultatutveckling var:  

• Balans mellan arbete/privatliv  
• Samarbete  
• Fysisk aktivitet  
 
Förbättringsområdena är samarbete och fysisk aktivitet. 
Det är två områden där utvecklingen går åt rätt håll men 
där vi fortsatt har medarbetargrupper som upplever att 
samarbetet försämrats och som har minskat sin fysiska 
aktivitet jämfört med tidigare. Vi har på olika sätt satt 
fokus på frågorna under våren, bland annat genom en 
hälsosatsning, läs mer under rubriken Hälsosatsning. 
Kungsbacka kommun har kontinuerligt uppdaterat sin 
arbetsgivarpolitiska hållning avseende distansarbete för 
att vägleda alla chefer och medarbetare. Kommunen 
ställer sig generellt positiva till distansarbete men varje 
enhet behöver ha en dialog och det är närmsta chef som 
formellt beslutar om det är lämpligt med distansarbete. 
Dokumentet innehåller också information om utrustning 
och arbetsmiljön i hemmet. 

Medarbetarundersökningar  
Vi har sett ett behov att utveckla metoder för att genom
föra medarbetarundersökningar eftersom forskning på 
området visar att traditionella medarbetarundersök
ningar har liten effekt på arbetsmiljöarbetet. Pulsmät
ningar 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. Inom 
kort planerar vi för ett kommungemensamt verktyg för 
pulsmätning. Under 2022 genomfördes HMEunder
sökningen (hållbart medarbetarengagemang) som berör 
frågor om motivation, styrning och ledarskap. Under
sökningen görs i alla kommuner och ger möjlighet till 
jämförelse. Resultatet på kommunnivå ligger på samma 
nivå som 2021.  

Hälsosatsning 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och att 
bidra till samhällets utveckling. Forskning visar att kost, 
återhämtning och fysisk aktivitet är centrala delar i vårt 
välmående. 2022 genomförde Kungsbacka kommun en 
hälsosatsning bland annat med bakgrund av resultatet 
på distansarbetesenkäten som visade att den fysiska 
aktiviteten gått ner. Målet med satsningen är att bidra 
till välmående för medarbetarna. Satsningen innebar 

att medarbetare fick möjlighet att ta del av digitala 
föreläsningar men också andra typer av erbjudanden. 
Exempelvis en frimånad på gym, möjligheten att köra ett 
gratis träningspass på lunchen eller kvällen tillsammans 
med kollegor, boktips och receptdelning med kollegor. 
Satsningen delades in i olika teman: 

• Introduktion till hälsa och välbefinnande 
• Fysisk aktivitet, all rörelse räknas 
• Kroppens bränsle, med fokus på kost 
• Stress och återhämtning 
 
Många av idrottsaktiviteterna har genomförts under 
ledning av våra egna medarbetare vilket också bidragit 
till möten över förvaltningsgränserna. Under 2023 
kommer vi fortsätta med satsningen under namnet 
Hälsofrämjande arbete. 

Datadriven HR  
Under året har vi arbetat med utveckling av rapporter 
som publiceras via Power BItjänsten, Business Intel
ligence. Data och nyckeltal kopplat till personal och 
lön analyseras för att dra slutsatser som hjälper oss att 
förbättra verksamheten. Business Intelligence gör det 
möjligt att bättre förstå sin verksamhet genom datavisu
alisering. Förhoppningen är att detta sätt att arbeta med 
personaldata 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 
vi blir en organisation som agerar på data. Men det kräver 
också ett förändrat arbetssätt och en förflyttning som vi 
tillsammans kommer fortsätta arbeta med 2023. 

Kommungemensam arbetsmiljöutbildning 
Utbildningen utvecklas kontinuerligt och anpassas 
utifrån förändringar i arbetsmiljölagen och dess före
skrifter. 2022 förändrades utbildningsupplägget i samråd 
med central samverkansgrupp, CSG. Förändringen 
innebär att utbildning om samverkan nu inkluderas i 
arbetsmiljöutbildningen för nya chefer och nya förtroen
devalda. 

Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med 2021. Det 
beror med största säkerhet på nya och mer smittsamma 
varianter av covid19 eftersom det främst är korttidssjuk
frånvaron på max 14 dagar som står för ökningen. Det 
var en hög korttidsfrånvaro i slutet av december kopplat 
till covid19 och säsongsinfluensan. Som en förebyggande 
åtgärd fattade förvaltningen för Vård & Omsorg beslut 
att erbjuda samtliga medarbetare möjligheten att vacci
nera sig mot säsongsinfluensan. Cirka 100 medarbetare 
tackade ja till erbjudandet. 

Januari–augusti 2022 hade Kungsbacka kommuns 
medarbetare fortsatt lägst sjukfrånvaro i Göteborgs
regionen (helårssiffror kommer i slutet av februari 2023).  
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Andel i procent 2020 2021 2022 

Sjukfrånvaro Kvinnor 8,2 7,7 8,5 

Sjukfrånvaro Män 5,1 5 5,1

Sjukfrånvaro totalt 7,6 7,2 7,8

Andel i procent 2020 2021 2022

Sjukfrånvaro, anställda i åld-
rarna 29 år eller yngre

7,7 6,5 6,8

Sjukfrånvaro, anställda i åld-
rarna 30-49 år

6,7 6,5 7,1

Sjukfrånvaro, anställda i 
 åldrarna 50 år eller äldre

8,7 8,1 8,9

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 vi har 
nolltolerans mot diskriminering och att vi ska sträva 
efter ökad variation. Det innebär också att normkritiskt 
tänkande ska vara en naturlig del i verksamheten. Arbetet 
för jämställdhet tar avstamp i kommungemensamma 
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 karriärvägar inom mans 
respektive kvinnodominerade yrken samt arbeta för ett 
jämställt föräldraskap. 
 
En jämställd lönepolitik  
Kungsbacka kommun gör årliga lönekartläggningar i 
enlighet med Diskrimineringslagen. Kartläggningen 
visar att skillnaden mellan mäns och kvinnors löner har 
minskat under de senaste åren har, särskilt vad gäller 
lönenivåerna på en övergripande nivå. Kvinnors löner 
motsvarar 97,43 procent av männens löner. Föregående år 
var motsvarande skillnad cirka 96 procent. Den genom
snittliga medianlönen i kommunen är 32 400 kronor, 
motsvarande medianlön för kvinnor är 32 200 kronor och 
för män 33 050 kronor. Könsfördelningen bland Kungs
backa kommuns anställda är 80 procent kvinnor och 20 
procent män, vilket är en ökning av antalet anställda män 
i jämförelse med föregående år. När det gäller kart
läggningen av löner för befattningar där båda könen är 
representerade är bedömningen att det inte finns några 
konstaterade osakliga könsrelaterade löneskillnader. 
Mellan kvinnodominerande och icke kvinnodomine
rande befattningar kvarstår löneskillnader vad gäller 
likvärdiga befattningar och det uthålliga arbetet fort
sätter enträget.  

Avslutningssamtal och exitenkät  
Kungsbacka kommun genomför ett avslutningssamtal 
med alla tillsvidareanställda medarbetare som väljer 
att avsluta sin anställning. Avslutningssamtalet ska 
fånga upp erfarenheter från verksamheten och identi
fiera möjliga utvecklingsområden. Avslutningssamtalet 
resulterar också i en ökad chans att medarbetaren lämnar 
organisationen med en positiv känsla och kan 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. Tyvärr har vi 
hittills inte kunnat dra några slutsatser av resultatet från 
exitenkäten 2022 eftersom den har för låg svarsfrekvens. 
I slutet av 2022 infördes en etjänst för uppsägning på 
egen begäran, förhoppningen är denna etjänst ska höja 
svarsfrekvensen på exitenkäten under 2023.  

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Utfall 
2022

Resursmått

Anställda andel kvinnor, 
procent

80,3 79,7 79,4

Antal medarbetare per 
enhetschef

23,3 23 22,4

Andel heltid, procent 79,6 81,6 82,7

Anställda totalt 6661 6623 6791

Effektmått

Personalomsättning, procent 14 10,4 12

Sjukfrånvaro totalt, procent 7,6 7,2 7,8

Sjukfrånvaro, andel av sjuk-
frånvaro 60 dagar eller mer, 
procent

32,8 36,5 36,9

Sjukfrånvaro, anställda i 
åldrarna 29 år eller yngre, 
procent

7,7 6,5 6,8

Sjukfrånvaro, anställda i åld-
rarna 30-49 år, procent

6,7 6,5 7,1

Sjukfrånvaro, anställda i 
åldrarna 50 år eller äldre, 
procent

8,7 8,1 8,9

Sjukfrånvaro kvinnor, pro-
cent

8,2 7,7 8,5

Sjukfrånvaro män, procent 5,1 5 5,1
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Förväntad utveckling 
Årsredovisningen är en redogörelse och analys av året 
2022, men också ett viktigt underlag till kommande års 
ekonomiska planering och ekonomistyrning. Kungsbacka 
kommun beslutar om budgeten för kommande år i juni 
månad vilket innebär att processen med årsredovisningen 
knyter an direkt till budgetprocessen.  

Sveriges kommuner och regioner, SKR, redogör i 
Ekonomirapporten december 2022 för kommunernas 
ekonomi. SKR förväntar sig sammanfattningsvis ett 
försämrat ekonomiskt läge för under 2023 och 2024. Den 
höga inflationen påverkar kostnadsnivåerna och lågkon
junkturen drar sannolikt ner exploateringsintäkterna för 
kommuner på grund av en ansträngd fastighetsmarknad. 
Kostnaden för att bygga har ökat under de senaste tio 
åren, och SKR bedömer att det får konsekvenser för de 
närmsta årens investeringar. Samtidigt innebär högre 
styrränta ökade lånekostnader, något som också får 
påverkan på kommunernas investeringar. 

Ett annat område som påverkas mycket av inflationen 
är kommunernas pensionskostnader. Vi ser att behovet 
av välfärdstjänster troligen kommer att öka på grund av 
befolkningens sammansättning. Allt färre i arbetsför 
ålder ska försörja allt fler unga och äldre. I vår kommun 
väntar vi oss en liknande utveckling, där befolkningen 
över 80 år beräknas bli en allt större andel av den 
totala befolkningen. Samtidigt uppskattas andelen 
mellan 13–19 år bli en allt mindre grupp. Exakt hur det 
kommer påverka den kommunala ekonomin är svårt att 
förutse. Men det blir alltmer tydligt att kommunerna 
inte kommer att kunna arbeta på samma sätt framöver, 

eftersom det inte finns tillräckligt många på arbetsmark
naden som kan arbeta inom välfärden.  SKR bedömer 
att många kommuner har ett ansträngt läge framför sig 
och att just kompetensförsörjningen är en särskilt stor 
utmaning.  

Kostnaden för äldreomsorgen har utvecklats långsam
mare än befolkningsutvecklingen senaste tio åren. Det 
beror på en mängd faktorer, som till exempel att ny 
teknik som trygghetslarm gör det möjligt att bo hemma 
längre. Det beror också på en förbättrad hälsa hos 
äldre liksom fler och mer omfattade insatser i hemmet. 
Samtidigt ökar behoven av vård och omsorg hos dem 
som bor på vård och omsorgsboende. Med allt fler äldre 
med bibehållen hälsa har vi även möjlighet att ta vara på 
kunskap och kompetens. Detta visar att det är möjligt att 
påverka riktningen framöver.  

Kungsbacka har bättre förutsättningar än många andra 
kommuner sett till den demografiska utvecklingen i och 
med en större andel 45–55 åringar. Men kompetensför
sörjningen är minst lika utmanande för oss.  Att fortsätta 
arbeta som Ett Kungsbacka mellan förvaltningarna är 
nödvändigt när ekonomin rör sig mot en lågkonjunktur. 
Fortsatt höga investeringsvolymer ställer krav på goda 
ekonomiska resultat för långsiktigt hållbar ekonomi och 
god ekonomisk hushållning.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Åldersstruktur enligt prognos 2022–2041
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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 2022** 
inkl ombudget

Utfall 2021* Utfall 2022 Utfall 2021* Utfall 2022

Verksamhetens intäkter 3, 11 1 222,9 1 183,9 1 471,0 1 431,4 1 711,9
Verksamhetens kostnader 4, 11 -6053,3 -5 801,8 -6 028,0 -5 861,4 -6 070,7
Avskrivningar 5 -500,4 -388,8 -417,5 -472,3 -503,4
Verksamhetens nettokostnader -5 330,8 -5 006,7 -4 974,5 -4 902,3 -4 862,2

Skatteintäkter 6 5 184,5 5 022,3 5 351,3 5 022,3 5 351,3
Generella statsbidrag och utjämning                             7 406,8 485,1 431,6 485,1 431,6
Verksamhetens resultat 260,5 500,7 808,4 605,1 920,7

Finansiella intäkter 8 11,5 11,0 15,4 4,3 8,7
Finansiella kostnader 9 -70,9 -47,6 -67,3 -79,2 -107,8
Resultat efter finansiella poster 201,0 464,1 756,4 530,1 821,6

Extraordinära poster (netto) 10
Årets resultat 201,0 464,1 756,4 530,1 821,6

Resultat tillkommer vid försäljning av exploateringsmark 
samt exploateringsersättningar

263,0

*Jämförelsetalen för 2021 är justerade pga övergång till finansiell leasing för befintliga externa hyresavtal, se även not 33.
**Budget inklusive ombudget 2022 samt justeringar under året för inkomna budgeterade statsbidrag såsom skolmiljarden på 13,8 miljoner.

KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2022 
inkl ombudget

Utfall 2021* Utfall 2022 Utfall 2021* Utfall 2022

Den löpande verksamheten

Årets resultat 201,0 464,1 756,4 530,1 821,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster 26 486,6 517,1 545,2 609,5 636,9
Övriga likviditetspåverkande poster 27 -80,5 -80,5 -80,9 -80,5
Poster som redovisas i annan sektion 28 2,6 -12,8 2,6 -12,8
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital 687,6 903,3 1 208,3 1 061,3 1 365,2

Ökning(-)/minskning(+) av periodiserade anslutnings-
avgifter/ investeringsbidrag

246,7 100,2 35,0 100,2 35,0

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager 17 -8,6 -40,8 -8,7 -41,7
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 18 -107,1 -177,6 -107,5 -191,7
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 24 -49,6 12,7 -74,2 25,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 934,3 838,2 1 037,6 971,1 1 192,5

Investeringsverksamheten 13
Investering i materiella anläggningstillgångar -1 115,9 -858,1 -1 357,8 -1 152,7 -1 159,4
varav investering finansiell leasing -121,8 -490,4 -121,8 -111,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,1 15,6 2,6 15,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar -7,9 -7,9 -7,9 -7,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 115,9 -864,9 -1 350,1 -1 158,0 -1 151,7

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån kreditinstitut 23 240,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Amortering av lån kreditinstitut 23 -100,0 -150,0 -114,2 -177,6

Nyupptagna lån för finansiell leasing 23 121,8 490,5 121,8 111,5
Amortering av skuld finansiell leasing 23 -19,2 -23,2 -19,2 -22,1
Förändring av övriga  långfristiga skulder 23 15,9 50,0 13,1 50,0
Förändring långfristiga fordringar 15 0,2 0,2 0,3 0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 240,0 18,7 367,5 101,8 -38,1

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

Årets kassaflöde 58,4 -9,0 53,9 -86,1 1,6
Likvida medel vid årets början 372,4 381,3 372,3 656,4 570,3
Likvida medel vid årets slut 430,8 372,3 426,2 570,3 571,9

*) Jämförelsetalen för år 2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell leasing för befintliga externa hyresavtal, se även not 33.
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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 2022 
inkl ombudget

Utfall 2021* Utfall 2022 Utfall 2021* Utfall 2022

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 12 1,0 0,7 0,4 0,7 0,4

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 940,8 6 761,1 7 635,9 11 019,2 11 605,3

Maskiner och inventarier 673,3 673,3 692,7 687,7 711,1
Summa materiella anläggningstillgångar 13 7 614,1 7 434,4 8 328,6 11 706,9 12 316,4

Finansiella anläggningstillgångar 14,15 218,3 218,2 226,0 69,3 77,1

Summa anläggningstillgångar 7 833,4 7 653,3 8 555,0 11 776,9 12 393,9

Bidrag till statlig infrastruktur 16 30,3 30,3 28,6 30,3 28,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 233,4
Förråd 17 9,6 9,6 10,4 11,4 13,0

Fastigheter för försäljning 17 45,5 45,6 85,6 45,5 85,6
Fordringar 18 520,4 523,2 700,8 535,1 726,8
Kassa och bank 19 430,8 372,3 426,2 570,3 571,9
Summa omsättningstillgångar 1 006,3 950,7 1 223,0 1 162,3 1 397,3
Summa tillgångar 8 870,0 8 634,3 9 806,6 12 969,5 13 819,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Årets resultat 201,0 464,1 756,4 530,1 821,6
Justering ingående eget kapital -16,7 -16,7
Övrigt eget kapital 3 082,2 2 617,6 3 065,0 3 016,5 3 529,9

Summa eget kapital 20 3 283,2 3 065,0 3 821,4 3 529,9 4 351,5

Avsättningar
Pensioner inklusive särskild löneskatt 21 1 778,6 1 794,7 1 788,6 1 794,7 1 788,6
Övriga avsättningar 22 222,5 222,5 229,5 222,5 229,5
Avsättning för skatter 22 0,0 0,0 0,0 70,1 75,4

Summa avsättningar 2 001,1 2 017,2 2 018,1 2 087,3 2 093,5

Skulder
Långfristiga skulder 23 2 512,9 2 476,5 2 878,8 6 172,2 6 169,0
Kortfristiga skulder 24 1 072,8 1 075,6 1 088,3 1 180,1 1 205,8
Summa skulder   3 585,7 3 552,1 3 967,1 7 352,3 7 374,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 8 870,0 8 634,3 9 806,6 12 969,5 13 819,8

Soliditet 37,0% 35,5% 39,0% 27,2% 31,5%

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser 25 3 501,5 3 492,8 20,7 19,5

Övriga säkerheter och panter - - - - 
Andel pensionsutfästelse Räddningstjänsten 9,8 9,8 9,8 9,8
Teoretiskt värde av förtroendevaldas 
 pensionsförmåner

0,6 5,3 0,6 5,3

Förvaltade stiftelsers kapital 60,2 56,1 60,2 56,1

*) Jämförelsetalen för år 2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell leasing för befintliga externa hyresavtal, se även not 33.
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper 

Kommunens redovisning används som en 
grund för framtida beslut och när ansvar ska 
utkrävas. Redovisningen ska ge en rättvisande 
bild av kommunens finansiella resultat och 
ekonomiska ställning för att underlätta 
styrning och uppföljning av verksamheten. I 
följande avsnitt beskrivs de regler som vi följt i 
vår redovisning samt de avsteg som föreligger. 

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 
beräknas flöda ut. 

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings
värde. 

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

Förändrade redovisningsprinciper under året 
Under 2022 har arbetet fortsatt med att klassificera 
hyresavtal för fastigheter som finansiell leasing.   

Samtliga externa avtal ingångna före 2021, som över
stiger 0,5 miljoner kronor i årshyra och som har klas
sificerats som finansiell leasing har blivit upptagna i 
redovisningen. Detta har minskat ingående eget kapital 
med 17,3 miljoner för 2022. Läs mer under avsnittet 
leasing. 

Från år 2022 aktiveras inte lånekostnader som anlägg
ningstillgångar, vilket innebär att kommunen redovisar 
enligt huvudregeln i RKR R4 Materiella anläggningstill
gångar.  

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 

 exempelvis skillnaden mellan vad som är jämförelsestö
rande i finansiella kostnader skiljer sig från vad som är 
jämförelsestörande i verksamhetens kostnader. 

För 2022 har reavinster från markförsäljning samt 
exploateringsersättningar som hänförs till exploaterings
verksamheten tagits upp som jämförelsestörande poster. 
Omfattningen av dessa framgår i not.  

Intäkter 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges kommuner och regioners, SKR, 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 
R2 Intäkter från Rådet för kommunal redovisning. 

Offentliga investeringsbidrag och 
 anslutningsavgifter 
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter 
tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över objektets nytt
jandeperiod.  

Privata investeringsbidrag 
Privata investeringsbidrag intäktsförs i takt med utbygg
naden i enlighet med RKR R2 Intäkter. 

Markförsäljningar 
Markförsäljningar redovisas som kortfristig skuld till 
dess att resultatföring sker. 

Kostnader 

Avskrivningar 
Kommunen använder nominell metod för beräkning 
av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på 
ursprungligt anskaffningsvärde. Huvudprincipen är att 
avskrivning påbörjas månaden efter att tillgången tas i 
bruk. Avskrivningstiden baseras på bedömd nyttjandetid 
uppdelat per komponent. 

Komponentavskrivning  
Komponentredovisning av anläggningstillgångar görs 
utifrån RKR R4 Materiella anläggningstillgångar.  
Övergången till komponentavskrivning har i Kungsbacka 
kommun skett etappvis. Under 2016 infördes kompo
nentindelning för lokaler och fritidsanläggningar. Under 
2017 infördes komponentindelning på investeringar i 
infrastruktur. Under 2018 infördes komponentindelning 
av vatten avlopp och renhållningsanläggningar. Under 
2021 infördes komponentredovisning på nya bred
bandsanläggningar.    
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Gränsdragning mellan drift och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen 
för mindre värde. Gränsen för mindre värde är 50 000 
kronor. 

För gränsdragning mellan investering 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 
skadegörelser samt måleriarbeten definieras som återstäl
lande av en byggdel, och redovisas som driftkostnad vid 
anskaffningen. 

Redovisning av lånekostnader  
Kungsbacka kommun tillämpar huvudmetoden sedan år 
2022 i enlighet med RKR R4 Materiella anläggnings
tillgångar, vilket innebär att lånekostnader inte aktiveras 
som anläggningstillgång. 

Tillgångar 

Immateriella och  materiella 
anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen uppta
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda 
avskrivningar eller nedskrivningar. Planenliga avskriv
ningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde är 50 000 kr. 

Omsättningstillgångar 
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsättnings
tillgång. Försäljning av tomter tillgodogörs eller belastar 
löpande resultatet och osålda tomter redovisas som 
omsättningstillgångar. 

Bidrag till statlig infrastruktur  
Kommunen har enligt lag om vissa kommunala befo
genheter (2009:47) rätt att lämna bidrag till statlig 
infrastruktur. Av lag om kommunal bokföring och redo
visning (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.  

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 kronor.  

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

Handpenningar exploatering 
Erhållna handpenningar i pågående exploaterings
områden redovisas som kortfristig skuld till dess att 
resultatföring sker.  

Leasing  
Kungsbacka kommun tillämpar RKR R5 Leasing 
för redovisning av fordon samt fastigheter med vissa 
undantag. 

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 hyres
avtal. Under 2022 har vi gått igenom externa hyresavtal 
ingångna före 2021 för att bedöma om även dessa ska tas 
upp som finansiella hyresavtal i redovisningen. Under 
2022 har klassificering skett av samtliga externa hyres
avtal överstigande 0,5 miljoner kronor i årshyra och 
de som klassificerats som finansiell leasing har blivit 
upptagna i redovisningen. Övergången har påverkat 
ingående eget kapital med 17,3 miljoner i årsbokslutet. 
Effekten på resultat och ställning framgår av not för 
eget kapital. Under 2023 kommer genomgång göras av 
resterande externa hyresavtal. Även hyresavtal som ingår 
i koncernen kommer gås igenom. Dessa avtal omfattas 
av de sammanställda räkenskaperna. Totalt fanns vid 
utgången av året 44 avtal av olika omfattning och 
karaktär. Det bokförda värdet i de sammanställda räken
skaperna för dessa fastigheter uppgick till 1,2 miljarder 
kronor.   
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Under 2022 har tre nya hyresavtal tagits upp till ett 
totalt värde om 490,4 miljoner, varav 379 miljoner avser 
ett koncerninternt hyresavtal samt ett befintligt externt 
hyresavtal som avser ett omförhandlat avtal på 58 
miljoner kronor.  

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. Därtill 
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 bety
delse eliminerats. Obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt har redovisats som eget kapital.   

Undantagsregeln om företag vars verksamhet är av 
obetydlig omfattning har tillämpats för de övriga 
koncernföretagen, Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets 
AB S:ta Gertrud.  

Väsentliga avsteg från gällande lagstiftning 

Pensionsredovisning  
Kommunen avviker från gällande lagstiftning då 
kommunen redovisar pensionsförpliktelserna enligt 
fullfonds modellen. Detta innebär att ansvarsförbindelsen 
lyfts in i balansräkningen som en avsättning. I enlighet 
med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redo
visning ska en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner 
som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller 
avsättning.  

Motiven för att redovisa enligt fullfondering är att det 
ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella 
ställning och att de grundläggande principerna om öppen 
och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Ställnings
tagandet grundar sig på beslut i kommunfullmäktige. 
Effekten på resultat och ställning framgår av not för 
pensionsavsättningar. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Uppskattningar och bedömningar baseras på histo
risk erfarenhet 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 tydligt från andra källor. Uppskatt
ningar 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 redo
visas rättelsen gentemot eget kapital.   
 
Genomgående för kommunkoncernen är att uppskatt
ningar och bedömningar utgår från försiktighetsprin
cipen. För eventuell mer detaljerad information avseende 
koncernbolagen hänvisas till respektive bolags årsredo
visning.
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

belopp i miljoner kronor 2021 2022 2021 2022

Not 3 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 49,5 66,9 84,6 103,1

Taxor och avgifter 463,8 474,4 463,8 474,4

Hyror och arrenden 119,8 131,6 330,8 336,3

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 336,6 396,6 336,6 396,6

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

EU-bidrag 2,1 1,3 2,1 1,3

Övriga bidrag 31,9 28,3 31,9 28,3

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 151,9 159,0 151,9 159,0

Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter 26,4 197,0 26,4 197,0

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 1,0 15,9 1,0 15,9

Övriga verksamhetsintäkter 0,9 0,0 2,3 0,0

Summa verksamhetens intäkter 1 183,9 1 471,0 1 431,4 1 711,9

Övriga upplysningar

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

Not 4 Verksamhetens kostnader *

Personalkostnader exklusive pensionskostnader -3 429,4 -3 507,0 -3 463,6 -3 540,3

Pensionskostnader -221,6 -167,4 -221,6 -167,4

Lämnade bidrag -179,4 -200,3 -179,4 -200,3

Köp av huvudverksamhet -1 041,9 -1 101,5 -1 160,4 -1 225,7

Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader -367,2 -401,0 -241,8 -253,8

Inköp av material och varor -225,9 -254,1 -225,9 -254,1

Inköp av tjänster -252,8 -292,7 -252,8 -292,7

Realisationsförluster och utrangeringar -7,7 -7,5 -9,4 -7,5

Ökning av avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Anskaffningskostnad sålda expoateringsfastigheter -1,3 -13,0 -1,3 -13,0

Bolagsskatt 0,0 0,0 -14,9 -16,1

Övriga verksamhetskostnader -74,6 -83,5 -90,3 -99,8

Summa verksamhetens kostnader -5 801,8 -6 028,0 -5 861,4 -6 070,7

*) Jämförelsetalen för år  2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell 
 leasing för befintliga externa  hyresavtal.

Not 5 Av och nedskrivningar

Avskrivning byggnader &  anläggningar -281,7 -306,1 -362,0 -390,0

Avskrivning finansiella leasing byggnader & anläggningar -20,7 -22,6 -20,7 -21,3

Avskrivning maskiner och inventarier -84,1 -86,6 -87,4 -89,9

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

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

Summa av och nedskrivningar -388,8 -417,5 -472,3 -503,4

Övriga upplysningar

Från och med 2021 redovisas nya hyresavtal som finansiell leasing i de fall kriterierna för 
detta uppfylls. Jämförelsetalen för år 2021 har justerats under 2022 i och med det fort-
satta arbetet med klassificering av befintliga externa hyresavtal.
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

belopp i miljoner kronor 2021 2022 2021 2022

Not 6 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 4 911,4 5 224,4 4 911,4 5 224,4

Preliminär slutavräkning innevarande år 97,0 99,8 97,0 99,8

Slutavräkningsdifferens föregående år 13,9 27,1 13,9 27,1

Summa skatteintäkter 5 022,3 5 351,3 5 022,3 5 351,3

Övriga upplysningar

Slutavräkningen baseras på SKR (Sveriges kommuner och regioner) cirkulär 22:56 i 
enlighet med rekommendation R2 Intäkter från RKR (Rådet för kommunal redovisning)
 
Slutavräkning 2021 
Slutavräkningen för 2021 års skatteintäkter blev totalt  1 462 kronor per invånare. Avräk-
ningen regleras i januari 2023.  I bokslutet 2021 redovisades en preliminär slutavräkning 
om 1 143 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på 319 kronor per invånare 
som påverkar bokslut 2022, 27,1 miljoner kronor. 
 
Preliminär slutavräkning 2022 
Preliminär slutavräkning för 2022 har redovisats enligt SKRs cirkulär 22:56, 1 171 kronor 
per invånare, 99,8  miljoner kronor.

Not 7  Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning, bidrag/avgift -40,0 -61,9 -40,0 -61,9

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

Regleringsavgift/-bidrag 252,3 235,3 252,3 235,3

Kommunal fastighetsavgift 179,1 189,9 179,1 189,9

Utjämningsavgift LSS 1,1 2,1 1,1 2,1

Införandebidrag 61,4 34,9 61,4 34,9

Generellt statsbidrag - Skolmiljarden 12,4 13,8 12,4 13,8

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

Generellt statsbidrag - Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om 
äldre

20,7 20,7

Generellt statsbidrag - Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda 
boenden

4,7 4,7

Generellt statsbidrag - Tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i 
Ukraina

2,3 2,3

Generellt statsbidrag - Statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års 
val

2,3 2,3

Generellt statsbidrag - Ökade kostnader för finansiering 1,7 1,7

Summa generella statsbidrag och utjämning 485,1 431,6 485,1 431,6

Not 8  Finansiella intäkter

Utdelningar från koncernföretag 0,5 0,6 0,0 0,0

Utdelning på aktier och andelar 0,5 2,6 1,3 2,6

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 3,0 5,2 3,0 6,1

Borgenavgifter 7,0 7,0 0,0 0,0

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

Summa finansiella intäkter 11,0 15,4 4,3 8,7
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

belopp i miljoner kronor 2021 2022 2021 2022

Not 9  Finansiella kostnader

Räntekostnad på lån -8,2 -9,6 -39,7 -50,1

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar -30,6 -50,0 -30,6 -50,0

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

Finansiell leasing fastigheter -7,8 -6,6 -7,8 -6,6

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

Summa finansiella kostnader -47,6 -67,3 -79,2 -107,8

 *) Jämförelsetalen för år  2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell 
leasing för befintliga externa hyror.

Genomsnittlig upplåningsränta efter räntesäkring 0,5 0,7 0,8 1,0

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

Räntesäkringen har påverkat kostnaden med - - -

Not 10 Extraordinära poster

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

Not 11 Jämförelsestörande poster

Realisationsvinst exploatering 11,5 136,9 11,5 136,9

Intäkter 12,8 149,9 12,8 149,9

Kostnader -1,3 -13,0 -1,3 -13,0

Exploateringsersättningar 13,6 47,1 13,6 47,1

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

Pensioner intjänade före 1998 29,6 29,6

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

Övriga upplysningar

Under 2022 redovisas realisationsvinster från exploateringsverksamheten samt exploate-
ringsersättningar som jämförelsestörande poster. 

Not 12  Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 1,5 1,5 1,5 1,5

Ackumulerade avskrivningar -0,8 -1,1 -0,8 -1,1

Ackumulerade värdeförändringar 0,0 0,0

Bokfört värde 0,7 0,4 0,7 0,4

Redovisat värde vid årets början 1,0 0,7 1,0 0,7

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 0,7 0,4 0,7 0,4

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

belopp i miljoner kronor 2021 2022 2021 2022

Not 13  Materiella anläggningstillgångar *

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 10 435,4 11 617,7 15 688,7 16 657,4

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -3 674,3 -3 981,8 -4 669,5 -5 052,1

Bokfört värde 6 761,1 7 635,9 11 019,2 11 605,3

Redovisat värde vid årets början 6 329,9 6 761,1 10 380,9 11 019,2

Årets investeringar 741,7 1 250,6 1 031,0 1 054,0

Utrangeringar och avyttringar -6,7 -9,5 -7,9 -12,7

- Anskaffningsvärde 14,3 30,2 15,6 15,6

- Ackumulerade avskrivningar -7,6 -20,8 -7,7 -7,7

Årets nedskrivningar 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0

Årets avskrivningar -299,9 -327,0 -380,9 -416,6

Övriga förändringar -3,9 -39,3 -3,9 -38,6

Redovisat värde vid årets slut 6 761,1 7 635,9 11 019,2 11 605,3

varav Finansiell leasing 297,0 766,4 112,6 766,4

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 7 061,0 35,5 41,2 40,0

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1 821,9 1 894,8 1 851,6 1 941,5

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -1 148,6 -1 202,1 -1 163,9 -1 230,4

Bokfört värde 673,3 692,7 687,7 711,1

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

Årets investeringar 116,4 107,4 122,1 109,0

Utrangeringar och avyttringar -0,9 -0,3 -1,2 -0,4

- Anskaffningsvärde 70,3 35,6 71,6 36,0

- Ackumulerade avskrivningar -69,4 -35,3 -70,4 -35,6

Årets nedskrivningar 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0

Årets avskrivningar -86,3 -88,9 -88,9 -92,2

Övriga förändringar 2,1 1,2 2,1 7,0

Redovisat värde vid årets slut 673,3 692,7 687,7 711,1

 Varav Finansiell leasing 13,0 14,5 13,0 14,5

*) Jämförelsetalen för år  2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell 
leasing för befintliga externa  hyresavtal.

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 21,1 21,3 20,8 21,1

Summa materiella anläggningstillgångar 7 434,4 8 328,7 11 706,9 12 316,4

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. 
 
Avskrivning 
Linjär avskrivning. Komponentredovisning tillämpas.
 
Avskrivningstider 
Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar exklusive inventarier 
som skrivs av på enhetligt avskrivningstid. 
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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 57,2 65,1 57,2 65,1

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

Övriga 0,2 0,3 0,5 0,5

Summa andelar 57,4 65,4 58,5 66,4

Grundfondskapital och bostadsrätter

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

Bostadsrätter 0,3 0,3 0,3 0,3

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

Summa aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 216,6 224,6 67,6 75,6

Not 15  Långfristig utlåning

VA-lån 1,6 1,4 1,6 1,4

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

Summa långfristiga fordringar 1,6 1,4 1,7 1,5

Not 16  Bidrag till statlig infrastruktur

Ingående saldo 31,6 30,3 31,6 30,3

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

Årets upplösningar -1,3 -1,7 -1,3 -1,7

Summa bidrag till statlig infrastruktur 30,3 28,6 30,3 28,6

Bidrag till statlig infrastruktur

Åsa station 10,2 9,4 10,2 9,4

Må 20,1 19,2 20,1 19,2

Summa bidrag till statlig infrastruktur 30,3 28,6 30,3 28,6

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 8,5 9,5 10,3 12,1

Beredskapslager Vård och omsorg 1,1 0,9 1,1 0,9

Exploateringsverksamhet 45,6 85,6 45,5 85,6

Redovisat värde vid årets slut 55,2 96,0 56,9 98,6
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Not 18  Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 88,0 91,8 71,8 84,1

Diverse kortfristiga fordringar 215,0 241,1 227,1 248,9

varav mervärdesskatt 59,8 63,3 - -

varav fastighetsavgift 152,4 167,8 - -

varav fordran på staten 10,1 223,3 - -

Förutbetalda kostnader 96,4 111,4 112,4 137,3

Upplupna intäkter 123,8 256,5 123,8 256,5

varav kommunalskattefordran 97,0 223,9 - -

Summa kortfristiga fordringar 523,2 700,8 535,1 726,8

Not 19  Kassa, bank

Plusgiro 2,2 4,6 2,2 4,6

Bank 370,1 421,6 568,1 567,3

Summa kassa, bank 372,3 426,2 570,3 571,9

Not 20  Eget kapital

Ingående eget kapital 2 617,6 3 065,0 3 016,6 3 530,0

Justering ingående kapital -16,7 -16,7

Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 464,1 756,4 530,1 821,6

Summa eget kapital 3 065,0 3 821,4 3 530,0 4 351,6

Resultatfonder redovisat värde vid årets början 374,6 459,1 - -

Resultatfonder förändring 84,5 72,5 - -

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. 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R5 ska samtliga hyresavtal 
klassificeras. 
Befintliga externa  hyresavtal som har klassificerats som finansiell leasing har ökat 
anläggnningstillgångar med 186,6 miljoner,  respektive långfristiga skulder med 203,9 
miljoner  
samt påverkat resultat och  eget kapital negativt med totalt 17,3 miljoner, varav 0,6 
miljoner år 2021. Justering av jämförelsetal har endast gjorts för år 2021.

Förändring av eget kapital  år 2021 Årets 
resultat

Övrigt eget 
kapital

Utgående balans enligt 2021 års årsredovisning 464,7 2 617,6

Justering ändrade redovisningsprinciper

   Leasing fastigheter - redovisning enligt R5 Leasing -0,6 -16,7

Dispositioner föregående års resultat -0,6 -16,7

Årets resultat 464,1 2 600,9

Belopp vid årets utgång 20211231 464,1 2 600,9
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Not 21  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner inklusive ÖK-SAP och OPF-KL

Ingående avsättning inklusive löneskatt 502,5 570,7 502,5 570,7

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

Nya förpliktelser under året 69,2 45,5 69,2 45,5

Varav

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

Nyintjänad pension 41,4 37,1 41,4 37,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning 7,1 11,5 7,1 11,5

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

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

Övrigt 0,1 -3,1 0,1 -3,1

Årets utbetalningar -14,3 -15,6 -14,3 -15,6

Förändring av löneskatt 13,3 7,3 13,3 7,3

Utgående avsättning 570,7 607,9 570,7 607,9

Visstidspension inkl löneskatt

Ingående avsättning inklusive löneskatt 10,0 7,7 10,0 7,7

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

Nya förpliktelser under året 0,1 0,2 0,1 0,2

Varav

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

Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,1 0,2 0,1 0,2

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

Övrigt -0,3 0,0 -0,3 0,0

Årets utbetalningar -1,6 -1,3 -1,6 -1,3

Förändring av löneskatt -0,5 -0,3 -0,5 -0,3

Utgående avsättning 7,7 6,3 7,7 6,3

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

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

Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen

Ingående avsättning inklusive löneskatt 1 234,7 1 216,4 1 234,7 1 216,4

Nya förpliktelser under året 46,9 28,6 46,9 28,6

Varav

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

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

Ränte- och basbeloppsuppräkning 17,5 28,5 17,5 28,5

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

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

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

Övrig post 5,5 0,1 5,5 0,1

Årets utbetalningar -61,6 -62,3 -61,6 -62,3

Förändring löneskatt -3,6 -8,2 -3,6 -8,2

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inklusive löneskatt 1 216,4 1 174,5 1 216,4 1 174,5

Summa hela pensionsåtagandet 1 794,7 1 788,6 1 794,7 1 788,7
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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 +41,9 miljoner kronor. Effekten i balansräkningen uppgår till 1 147 miljoner 
kronor.  

Not 22  Övriga avsättningar

Återställning av Barnamossens deponi

Redovisat värde vid årets början 65,7 65,1 65,7 65,1

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,6 -0,3 -0,6 -0,3

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 65,1 64,8 65,1 64,8

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 beräk-
nats till ca 69 miljoner kronor. En osäkerhetsanalys har utförts där dels volymen massor 
som krävs och dels inköpspriset på utifrån tillförda massor varierar. Osäkerhetsana-
lysen 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 indika-
tioner 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 102,0 100,5 102,0 100,5

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -1,5 -0,6 -1,5 -0,6

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,1 0,0 0,1

Förändring av nuvärdet

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

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 32,9 31,3 32,9 31,3

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ianspråktagna belopp -1,6 -0,9 -1,6 -0,9

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 31,3 30,4 31,3 30,4

Avsättningen gäller undersökningar, utredningar och kostnadsbedömningar för återstäl-
landen 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 under årsredovisningens avsnitt Avfall och Återvinning.

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur

Må och Frillesås Rya

Redovisat vid årets början 20,7 19,9 20,7 19,9

Nya avsättningar 0,0 11,0 0,0 11,0

Ianspråktagna avsättningar -0,8 -1,4 -0,9 -1,4

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

Totalt 19,9 29,5 19,8 29,5

Avsättning för övrigt

Ledningsflytt kvarteret Valand

Redovisat vid årets början 6,6 5,6 6,6 5,6

Nya avsättningar 0,0 0,2 0,0 0,2

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

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

Totalt 5,6 4,8 5,6 4,8

Avsatt för uppskjuten skatt 0,0 0,0 70,1 75,4

Summa övriga avsättningar 222,5 229,6 292,4 304,9

Not 23  Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 1 550,0 1 450,0 5 167,5 5 153,3

Årets amorteringar -100,0 -150,0 -114,2 -177,6

Nyupptagna lån 0,0 100,0 0,0

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

Summa 1 450,0 1 300,0 5 145,7 4 968,1

Kreditgivare

Stadshypotek 50,0 0,0 - -

Kommuninvest 1 400,0 1 300,0 - -

Summa 1 450,0 1 300,0

Genomsnittlig upplåningsränta 0,5% 0,7% 0,8% 1,0%

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,3 1,9 3,1 3,0

Lån som förfaller inom

0-1 År 250,0 300,0 1 369,0 1 608,2

1-2 År 300,0 350,0 1 043,2 609,7
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2-3 År 250,0 350,0 495,0 858,3

3-4 År 350,0 300,0 692,0 897,2

4-5 År 300,0 665,0 116,0

5-6 År - 116,0 281,3

6-7 År - 281,0 180,4

7-8 År - 180,0 151,6

8-9 År - 152,0 160,0

9-10 år - 160,0 110,0

Långfristig leasingskuld*

Ingående leasingskuld 227,7 330,3 227,7 330,3

Årets amortering -19,2 -23,2 -19,2 -22,1

Ny leasingskuld 121,8 490,5 121,8 111,5

Summa långfristig leasingskuld (se även not 30) 330,3 797,6 330,3 419,7

*) Jämförelsetalen för år 2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell 
leasing för befintliga externa  hyresavtal.

Långfristig skuld anslutningsavgifter och statliga investeringsbidrag samt 
övriga långfristiga skulder

Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter 545,7 582,2 545,7 582,2

Offentliga investeringsbidrag 115,4 113,9 115,4 113,9

Investeringsfond VA samt skuld till VA-kollektivet 33,7 45,4 33,7 45,4

Långfristig skuld exploateringsverksamhet 1,4 39,7 1,4 39,7

Summa 696,2 781,2 696,2 781,2

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. 
Gatukostnads- och exploateringsersättningarna och privata investeringsbidrag intäktsförs 
från och med 2020 i takt med utbyggnaden enligt RKR R2.

Summa långfristiga skulder 2 476,5 2 878,8 6 172,2 6 161,4

6 172,2 6 168,9

Not 24  Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och koncern 12,6 3,5 20,2 11,1

Leverantörsskulder 350,1 369,4 384,5 407,7

Moms och punktskatter 8,4 10,1 8,4 10,1

Personalens skatter, avgifter och avdrag 54,1 123,1 59,8 129,3

varav arbetsgivaravgifter 0,0 67,3 - -

Övriga kortfristiga skulder 56,9 103,4 58,2 105,1

varav statsbidragsskuld 56,9 102,3 - -

Förutbetalda intäkter 81,1 29,1 123,1 73,3

varav VA, bredband - och renhållningsabonnenter 34,7 29,1 - -

varav slutavräkning skatt 46,3 - -

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

Upplupna kostnader 495,7 442,5 509,2 462,0

varav upplupna löner 32,6 33,8 - -
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varav semesterlöneskuld 205,9 205,2 - -

varav arbetsgivaravgifter 64,1 0,0 - -

varav upplupen pensionskostnad för avgiftsbestämd del 110,7 112,6 - -

Summa kortfristiga skulder 1 075,6 1 088,3 1 180,1 1 205,8

Not 25  Borgensåtagande

Kommunägda företag, Eksta Bostads AB 3 480,8 3 473,3 - -

Övriga bolag 8,7 8,3 8,7 8,3

Föreningar 12,0 11,2 12,0 11,2

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

Summa borgensåtagande 3 501,5 3 492,8 20,7 19,5

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 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regress-
avtal 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 2022-12-31 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 
006 752 858 kronor. Kungsbacka kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
5 085 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 5 060 miljoner 
kronor.

Not 26  Justering för ej likvidpåverkande poster *

Avskrivningar 388,8 417,5 472,4 503,4

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

Utrangeringar 1,6 9,8 1,6 9,8

Omklassningar 0,0 33,8 0,0 34,0

Gjorda avsättningar 126,7 82,7 132,6 88,0

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

Ianspråktagna avsättningar -3,6 -0,2 -3,6 -0,2

Orealiserade kursförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 1,7 1,7 1,7 1,7

Övriga ej likvidpåverkande poster 1,9 -0,1 4,8 0,2

Summa ej likviditetspåverkande poster 517,1 545,2 609,5 636,9

*) Jämförelsetalen för år  2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell 
leasing för befintliga externa  hyresavtal.

Not 27 Övriga likvidpåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten 

Utbetalning av avsättningar för pensioner -75,8 -77,8 -75,8 -77,8

Utbetalning av övriga avsättningar (exempelvis bidrag till infrastruktur) -4,6 -2,7 -4,6 -2,7

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

Summa övriga likvidpåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten -80,5 -80,5 -80,9 -80,5
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FINANSIELLA RAPPORTER

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

belopp i miljoner kronor 2021 2022 2021 2022

Not 28 Poster som redovisas i annan sektion

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 2,6 -12,8 2,6 -12,8

Summa poster som redovisas i annan sektion 2,6 -12,8 2,6 -12,8

Not 29 Förändring av anslutningsavgifter och statliga investeringsbidrag 

Årets investeringsbidrag och anslutningsavgifter 122,1 58,8 122,1 58,8

Periodiserade investeringbidrag och anslutningsavgifter -21,9 -23,8 -21,9 -23,8

Summa förändring av anslutningsavgifter och statliga investeringsbidrag 100,2 35,0 100,2 35,0

Not 30 Leasing

Finansiella leasingavtal fordon

Totala minimileasingavgifter 13,2 14,9 13,2 14,9

Nuvärde minimileaseavgifter 12,9 14,5 12,9 14,5

Därav förfall inom 1 år 1,9 2,5 1,9 2,5

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

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

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat

Finansiella leasingavtal fastigheter

Totala minimileasingavgifter 134,7 866,5 134,7

Nuvärde minimileaseavgifter 113,5 783,2 113,5

Därav förfall inom 1 år 5,0 39,6 5,0

Därav förfall 1-5 år år 20,9 163,9 20,9

Därav förfall senare än 5 år 87,6 579,7 87,6

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

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 1 år

Minimileaseavgifter 38,6 26,8  

Med förfall inom 1 år 23,0 17,5 - -

Med förfall inom 1-5 år 15,6 9,4 - -

Med förfall senare än 5 år 0,0 0,0 - -

Not 31 upprättade särredovisningar

Särredovisningar som återfinns på annan plats

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

x x

Särredovisningar som ingår i årsredovisningsrapporten

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

x x
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FINANSIELLA RAPPORTER

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

belopp i miljoner kronor 2021 2022 2021 2022

Särredovisning har upprättats för Renhållningsverksamheten. x x

Särredovisning har upprättats för Bredbandsverksamheten. x x

Särredovisningarna återfinns under avsnittet "Särredovisningar" i årsredovis-
ningen. 

Not 32 Kostnad för räkenskapsrevision

Delårsbokslut 0,1 0,1 - -

Årsbokslut 0,1 0,3 - -

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

Löpande granskning 0,1 0,3 - -

Totalt 0,5 0,9 - -

Total kostnad revision 2,9 3,1 - -

Varav sakkunnigt biträde 2,0 2,1 - -

Not 32 Effekter på jämförelseår 2021 til följd av ändrad  redovisningsprincip 
avseende  leasing 

enligt RKR R5 Leasing Kommunen Koncernen

2021 2021* 2021 2021*

Resultaträkning, utdrag 

Verksamhetens kostnader -5 822,3 -5 801,8 -5 881,9 -5 861,4

Avskrivningar -373,5 -388,8 -457,0 -472,3

Finansiella kostnader -41,8 -47,6 -73,4 -79,2

Årets resultat 464,7 464,1 530,7 530,1

Balansräkning, utdrag 

Materiella anläggningstillgångar 7 247,8 7 434,4 10 832,6 11 019,2

Summa tillgångar 8 447,7 8 634,3 12 782,9 12 969,5

Eget kaptal utdrag

Ingående eget kapital justering 2 617,6 2 600,9 3 016,5 2 999,8

Årets resultat 464,7 464,1 530,7 530,1

3 082,3 3 065,0 3 547,2 3 529,9

Långfristiga skulder, utdrag

Långfristig leasingskuld 126,4 330,3 126,4 330,3

Långfristiga skulder 2 272,6 2 476,5 5 968,3 6 172,2

Summa eget kapital och skulder 8 447,7 8 634,3 12 782,9 12 986,8

*) Jämförelsetalen för år  2021 är justerade med anledning av övergång till finansiell 
leasing för befintliga externa hyror.
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SÄRREDOVISNING

Särredovisning
Vatten och avlopp
Resultaträkning

Miljoner kronor Bokslut 
2021

Budget 
2022

Bokslut 
2022

Brukningsavgifter 172,1 178,2 175,2

Periodiserade inkomster 13,7 15,0 14,8

Verksamhetens Intäkter 185,8 193,2 190,0

Kostnader för arbetskraft -45,8 -52,5 -47,4

Övriga verksamhetskost-
nader

-71,7 -78,5 -80,2

Avskrivningar -39,5 -44,0 -41,6

Verksamhetens  kostnader -157,0 -175 -169,2

Verksamhetens 
 nettokostnader

28,8 18,2 20,8

Finansiella intäkter 5,4 6,0 5,8

Finansiella kostnader -14 -16,4 -14,8

Resultat efter  finansnetto 20,2 7,9 11,7

Resultatet överfört till det 
ackumulerade resultatet

-20,2 -7,9 -11,7

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat för 
Vatten och Avlopp

57,7 65,6 69,4

Årets resultat är ett överskott på 11,7 miljoner kronor, 
att jämföra med ett budgeterat resultat på 7,9 miljoner 
kronor. Årets resultat är därmed 3,8 miljoner kronor 
högre än budgeterat. Skillnaden beror främst på lägre 
personalkostnader på grund av vakanser och lägre 
kapitalkostnader. Verksamheten planerar att fondera 
överskottet till investeringen Framtidens avloppsrening i 
Kungsbacka.

Intäkterna är 3,2 miljoner kronor lägre jämfört med 
budget, vilket främst beror på lägre vattenförbrukning 
under senare delen av året. Brukningsavgifterna är höjda 
med fem procent inför 2022. Kostnaderna är 5,8 miljoner 
kronor lägre än budget. Kapitalkostnader har blivit lägre 
än budgeterat när investeringar har senarelagts. Personal
kostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanta 
tjänster, där vissa varit svårrekryterade. Verksamhets
kostnader är högre än budgeterat. Det beror på att många 
kostnadsposter överstigit budget såsom för el, slamsug
ning och kemikalier.

Teknik arbetar för att möta framtida behov av vatten och 
avloppsförsörjning. Vi både arbetar med och planerar för 
flera omfattande och kostsamma projekt som ska bidra 
till att säkra dricksvattenförsörjningen och avloppsavled
ningen. Utbyggnad till områden som inte har kommunalt 
vatten och avlopp idag kräver resurser och investeringar. 
Vi ser också att underhållet på våra ledningsnät behöver 
öka för att bibehålla god status. Vi ser också att det tar tid 
att bygga en organisation som klarar de ökade investe
ringarna, men att vi är på god väg att växla upp. 

Balansräkning 
Not Miljoner kronor Bokslut 

2021
Bokslut 

2022

TILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

1 201,5 1 385,1

Maskiner och inventarier 9,0 8,1

Summa materiella anläggnings
tillgångar

1 210,5 1 393,2

1 Omsättningstillgångar

Förråd 0 0

Kundfordringar 32,1 35,1

Interimsfordringar 1,5 0,5

Kortfristiga fordringar 22,4 28,0

Summa omsättnings tillgångar 56,0 63,6

SUMMA TILLGÅNGAR 1 266,5 1 456,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 32,6 52,8

Årets resultat 20,2 11,7

Utgående Eget kapital 52,8 64,6

SKULDER

Låneskuld (lånat av  kommunen) 731,1 869,5

Periodiserade anslutnings-
avgifter

455,8 488,5

Kortfristiga skulder 26,8 34,3

2 SUMMA SKULDER 1 213,7 1 392,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

1 266,5 1 456,8
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Redovisningsprinciper
Från och med 2010 ändrades redovisningen av 
VAverksamhetens resultat i enlighet med RKR:s 
rekommendationer. Det innebär att i samband 
med årsbokslutet regleras över och underskott mot 
skuldkonto på balansräkningen, så att verksam
hetens resultaträkning alltid visar noll.

Kungsbacka kommun tillämpar Rådet för 
kommunal redovisning, RKR, R2 Intäkter. Rekom
mendationen innebär att inkomster från avgifter, 
bidrag och försäljning ska periodiseras. Denna 
rekommendation tillämpas på anslutningsavgifter 
vilka redovisas som periodiserade inkomster.

Not 1

Miljoner kronor Bokslut 
2021

Bokslut 
2022

Mark, byggnader och 
 tekniska anläggningar

Ingående bokfört värde 1103,1 1201,5

Nyanskaffning 135,5 223,0

Årets avskrivning -36,6 -39,4

Utgående bokfört värde 1 201,5 1 385,1

Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 11,6 9,0

Nyanskaffning 0,2 0

Försäljning -1,5

Årets avskrivningar -2,8 0,6

Utgående bokfört värde 9,0 8,1

Summa materiella 
anläggnings tillgångar

1 210,5 1 393,2

Not 2

Miljoner kronor Bokslut 
2021

Bokslut 
2022

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 20,8 31,4

Mervärdesskatt   4,9   2,0

Interimsskulder   0,9   0,9

Summa kortfristiga skulder 26,6 34,3

Investeringar 

Miljoner Bokslut 2021 Budget 2022 Bokslut 2022

Inkomster 70,1 49,4 70,5

Utgifter -150,4 -271,3 -246,6

Netto -80,3 -221,9 -176,1

Investeringarna blev 46 miljoner lägre än budget. Inkom
sterna varierar från år till år beroende på när projekt 
är inflyttningsklara. I år är inkomsterna 21,1 miljoner 
kronor högre än budget. Utgifterna är 24,7 miljoner 
kronor lägre än budget, vilket till största delen beror på 
förseningar i projekt. 

Ett antal projekt har under året fördröjts och försenats, 
men en del har också utförts tidigare än planerat. När 
det gäller reinvesteringar VAledningar så har vi genom
fört fler projekt än beräknat, men även prisökningar på 
marknaden har lett till ökade kostnader. VAsaneringen 
Hanhals etapp 1 kom i gång senare än planerat och ligger 
därför långt under budget för året. Projektet Voxlöv
Björkris har en komplicerad sträckning och är fortfa
rande i projekteringsskede. Vi planerar byggstart till 
andra halvan av 2023. Ombyggnaden av Hammargård 
väntar fortfarande på beslut om ett nytt tillstånd och har 
därför ett lägre utfall än budgeterat. 

Projektet Fjärås – Hammerö etapp 1 har blivit dyrare än 
beräknat men ligger också före tidplanen för etappen. 
VAsaneringen Torred etapp 2 och 3 blev något försenad. 
Det gjorde att utgifterna för entreprenaden hamnade 
på 2022 i stället för 2021, vilket gör att utfallet för 
året avviker från budget. Projektet Frillesås åtgärder 
spillvatten har blivit försenat till följd av en utdragen 
ledningsförrättning som nu är klar. Starten för entre
prenad är beräknad till kvartal 1 2023. Omvandlings
projektet SläpsHögås har blivit försenat på grund av 
en senarelagd projekteringsstart. Entreprenaden för 
projektet VAsanering HagrydDala startade senare än 
planerat och har därför ett lägre utfall än budgeterat. 
Reinvestering vattenproduktion innefattar ett antal 
mindre projekt i Fjärås där några har blivit förskjutna i 
tid. I det löpande projektet Åtgärder tillskottsvatten har 
vi hunnit med mer än planerat och projektet har därför 
ett utfall över det budgeterade.
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Avfall och Återvinning

SÄRREDOVISNING

Resultaträkning Bokslut 
2021

Budget 
2022

Bokslut 
2022

Verksamhetens Intäkter 88,7 92,8 90,6

Kostnader för arbetskraft -4,4 -4,5 -4,0

Övriga Verksamhetskost-
nader

-83 -87,3 -92

Avskrivningar -1,6 -1,6 -1,6

Verksamhetens Kostnader -89 -93,4 -97,6

Verksamhetens Netto
kostnader

-0,3 -0,2 -0,3

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,3

Resultat efter skatter och 
finansnetto

-0,5 -0,8 -7,3

Resultatet överfört till det 
ackumulerade resultatet

0,5 -0,8 -7,3

Årets resultat 0 0 0

Ackumulerat resultat för 
Avfall och Återvinning

11,9 11,3 4,6

Årets resultat
Resultatet för 2022 blev 7,3 miljoner kronor, vilket är 
6,5 miljoner lägre än budget. Det beror på lägre intäkter 
eftersom inflyttningen till kommunen har varit lägre än 
förväntat. Intäkterna för skrot blev däremot något högre 
än beräknat. Det rådande världsläget har genererat ökade 
driftskostnader överlag. Bland annat har högre elpriser 
inneburit ökade kostnader för driften av återvinningscen
tralerna. 

Resultatet i årsbokslutet justeras mot fonden ”Skuld till 
renhållningsabonnenterna” i balansräkningen. Ackumu
lerat resultat till och med 2022 är 4,6 miljoner kronor.

Avsättning för täckning av deponier
• Barnamossens Deponi har haft kostnader på 0,3 

miljoner kronor, vilket belastat Barnamossens fond för 
återställning. Vid bokslut hade fonden 64,8 miljoner 
kronor.

• Svinholmens Deponi har haft kostnader på 0,8 
miljoner kronor, vilket belastat Svinholmens fond för 
återställning. Vid bokslut hade fonden 99,8 miljoner 
kronor.

• Övriga kommunala deponier har haft kostnader på 0,9 
miljoner kronor, vilket belastat fonden Övriga depo
nier. Vid bokslut hade fonden 30,4 miljoner kronor.

Investeringar

Avfall och återvinning Bokslut 
2021

Budget 
2022

Bokslut 
2022

Inkomster 0 0 0

Utgifter -1,8 -10,7 -2,0

Netto -1,8 -10,7 -2,0

Budgetavvikelsen uppgår till 8,7 miljoner kronor. En 
återvinningscentral har senarelagts då detaljplanen för 
området överklagats. Investeringsnivån för befintliga 
återvinningscentraler hålls nere då beslut saknas om åter
vinningscentralernas framtida placering. Övriga investe
ringar har gjorts ur miljö och arbetsmiljösynpunkt samt 
förbättrad återbruksmottagning. 
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Kungsbacka bredband

Miljoner kronor Bokslut 
2021

Budget 
2022

Bokslut 
2022

Verksamhetens Intäkter 29,8 35,1 34,5

Kostnader för arbetskraft -2,9 -4,2 -3,6

Övriga Verksamhetskost-
nader

-7,6 -9,3 -8,1

Avskrivningar -18,4 -21,2 -21,1

Verksamhetens Kostnader -28,9 -34,7 -32,9

Verksamhetens Netto
kostnader

1,0 0,4 1,7

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat efter skatter och 
finansnetto

1,0 0,4 1,7

Resultatet överfört till det 
ackumulerade resultatet

1,0 0,4 1,7

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat för 
Kungsbacka Bredband

3,7 4,1 5,3

Årets resultat
Kungsbacka bredbandsnät har en hög utbyggnadstakt för 
att nå de målsättningar som kommunen har för att bygga 
ut fibernät till kommunens invånare, verksamheter och 
företag. Resultatet på 1,7 miljoner kronor är 1,3 miljoner 
bättre än budget. Detta beror på lägre kostnader för 
personal och ITkommunikation. 

Verksamhetens kostnader är lägre än budget. Det beror 
till stor del på lägre kostnader för ITkommunikation och 
personalvakans, då det har varit svårt att tillsätta tjänster. 
I takt med att andra lösningar än egen fiber byggs bort, 
har också kostnaderna för inhyrning minskat. 

Resultatet för 2022 är 1,7 miljoner kronor. Resultatet 
i årsbokslutet justeras mot fond "Kortfristig fordran 
bredband" i balansräkningen. Bredbands ackumulerade 
resultat är 5,3 miljoner kronor i bokslutet 2022.

Investeringar

Kungsbacka 
bredband

Bokslut 2021 Budget 2022 Bokslut 2022

Inkomster 8,0 7,0 9,9

Utgifter -46,0 -44,8 -32,6

Netto -38,0 -37,8 -22,7

Fibernätet har byggts ut för 33 miljoner kronor under 
2022 vilket är 13 miljoner kronor mindre än 2021. Årets 
utfall visar en nettoavvikelse mot budget med 15 miljoner 
kronor. Under året har vi uppdaterat mätutrustning. 
Anslutningstakten är fortfarande relativt hög och det gör 
att intäkterna är 3 miljoner högre än budget.

En del av avvikelsen på investeringarna beror på att vissa 
stora projekt, exempelvis byggnation av fiber till Förlan
daområdet, inte startat under året. Det arbetet kommer 
att pågå under 2023–2025. 
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UPPLYSNINGAR OM DRIFT & INVESTERINGSREDOVISNINGENS UPPBYGGNAD

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 och 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 getts 
av kommunfullmäktige. Kommunens avgiftsfinansierade 
verksamheter får ingen budgettilldelning eftersom de ska 
bedriva sin verksamhet inom ramen för sina respektive 
avgifter. Eventuella över och underskott regleras över en 
tidsperiod på tre år. 

Driftredovisning
Nämnderna följer löpande upp beslutad nämndbudget. 
I april, augusti samt december gör vi en samlad uppfölj
ning för hela Kungsbacka kommun. I driftuppföljningen 
gör varje nämnd en uppföljning av sina intäkter respek
tive kostnader. Detta inkluderar interna poster. Det ger 
en total bild över nämndens interna handel. Riktlinjer 
för de främsta interna transaktionerna redogör vi för i 
separat stycke nedan.

Resultaträkning
I boksluten redovisar vi en resultaträkning för Kungs
backa kommun. Denna bygger till del på nämndernas 
driftredovisningar, men behöver justeras för de interna 
posterna. Detta gör vi genom att interna poster tas bort. 
Då får vi 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 vi lägger till i det egna kapitalet i 
balansräkningen vid årets slut.  

Investeringsredovisning
Vi följer upp pågående investeringar löpande under året. 
I april, augusti samt december gör vi en samlad uppfölj
ning för Kungsbacka kommun. Investeringsredovis
ningen innehåller utgifter för att exempelvis att bygga 
ett nytt badhus, nya gator och skolor. Investeringen blir 
en anläggningstillgång i kommunens balansräkning. 
Anläggningstillgången skrivs av över sin nyttjandetid 
och det resulterar i årliga kostnader för avskrivningar. 
Investeringarna påverkar därmed kassaflödesanalysen 
i form av utbetalningar, balansräkningen i form av 
anläggningstillgångar, och resultaträkningen i form av 
avskrivningar.    

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen redogör för de likvida flödena under 
året, det vill säga in och utbetalningar under räken
skapsåret. 

Balansräkning
Balansräkningen består 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 interndebite
ring. Merparten av interndebiteringen till nämnderna 
sker inom ramen för beslutad internhandel hos nämnden 
för Service. Internhandeln omfattar bland annat:
• Internhyra och lokalvård
• ITrelaterade kostnader
• Måltider
• Gemensam administration 

Dessutom interndebiterar vi kostnader kopplade till 
fordon eftersom det är nämnden för Service som ansvarar 
för fordonshanteringen. 
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Poster i redovisningen som kalkylmässigt simuleras är:
• Personalomkostnader
• Kapitalkostnader

Poster som finns i resultaträkningen men inte driftre
dovisningen är skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, och finansiella intäkter och kostnader. 

Poster som berör investeringsredovisningen
Interna projektresurser belastar investeringsredovis
ningen med direkta kostnader i form av lönekostnad 
inklusive personalomkostnad. Beräkningen följer rekom
mendation 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 
justerar vi för interna poster för att kunna härleda beloppen till den externa resultaträk-
ningens rad för verksamhetens nettokostnader. Mer om hur de olika finansiella rapporterna 
hänger ihop framgår av särskilt avsnitt. För mer ingående analyser av nämnderna hänvisar 
vi till nämndernas egna årsredovisningar som är tillgängliga på kommunens webbplats.   

Nämnd Budget 
2022

Bokslut 2022 Bokslut 2021

Belopp i mkr Netto-
anslag

Intäkter Kostnader Netto-
kostnader

Avvikelse Intäkter Kostnader Netto-
kostnader

Byggnadsnämnden -35,8 50,1 -85,4 -35,3 0,5 48,1 -83,7 -35,6

Förskola & Grundskola -2 108,2 296,8 -2 389,6 -2 092,8 15,4 270,1 -2 301,8 -2 031,7

Gymnasium & Arbetsmarknad -588,7 156,2 -719,1 -562,9 25,8 162,9 -703,2 -540,3

Individ & Familjeomsorg -714,8 71,1 -767,9 -696,8 18,0 73,5 -753,1 -679,6

Kommunfullmäktige -3,8 0 -3,5 -3,5 0,3 0 -3,1 -3,1

Kommunrevision -3,2 0 -3,1 -3,1 0,1 0 -2,9 -2,9

Kommunstyrelse -267,9 28,2 -282,1 -253,9 14,0 26,9 -267,6 -240,7

Kultur & Fritid -257 46,1 -299,1 -253 4,0 37,9 -292,6 -254,7

Miljö & Hälsoskydd -1,3 0 -0,8 -0,8 0,5 0 -0,8 -0,8

Service -59,1 1 240,2 -1 311,4 -71,2 -12,1 1 174,0 -1 228,3 -54,3

Teknik, skattefinansierad 
verksamhet

-223,4 79,1 -307,2 -228,1 -4,7 75,2 -269,3 -194,1

Valnämnden -2,3 2,3 -3,7 -1,4 0,9 0 -0,2 -0,2

Vård & Omsorg -1 023,9 245,9 -1 227,5 -981,6 42,3 224,1 -1 185,1 -961,0

Summa skattefinansierade 
nämnder

-5 289,4 2 216,0 -7 400,4 -5 184,4 105,0 2 092,7 -7 091,7 -4 999,0

 

Vatten & Avlopp 0 184,0 -184,0 0 0 165,6 -165,6 0

Avfall & Återvinning 0 97,9 -97,9 0 0 89,1 -89,1 0

Bredband 0 32,9 -32,9 0 0 27,7 -27,7 0

Summa avgiftsfinansierade 
nämnder

0 314,8 -314,8 0 0 282,4 -282,4 0

 

Övriga verksamhetskostnader -45 84,9 -0,7 84,2 129,2 79,1 -4,3 74,8

Pensioner exkl finansiell 
kostnad

0 0 -9,8 -9,8 -9,8 0,2 -61,2 -61,0

Exploatering 3,6 197,2 -34,0 163,2 159,6 17,1 -10,8 6,3

Summa driftredovisning -5 330,8 2 812,9 -7 759,7 -4 946,8 384,0 2 471,5 -7 450,4 -4 978,9

Justering interna poster -1 314,2 1 314,2 0  -1 254,6 1 254,6 0,0

Justering poster som ej är 
hänförbara till verksamhetens 
intäkter och kostnader i 
resultaträkningen*

-27,7 -27,7 -27,7 -33 0 -33

Verksamhetens 
nettokostnader

-5 330,8 1 471,0 -6 445,5 -4 974,5 356,3 1 183,9 -6 195,8 -5 011,9

* avser statsbidraget god vård och omsorg samt statsbidrag valnämnden som i externredovisningen är ett generellt statsbidrag, 27,7 mkr. Skolmil-
jarden (13,8 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 på 5 184,4 miljoner kronor, vilket är 105 
miljoner bättre än budgeterat. Avvikelsen motsvarar två 
procent av budgeten. Jämfört med föregående år medför 
det en nettokostnadsutveckling på 3,7 procent. 
Kommunens avgiftsfinansierade verksamheter redovisar 
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 på 0,5 miljoner 
kronor, där merparten beror på lägre kostnader för 
arvoden. Verksamheterna Bygglov, Geodata och Miljö 
& Hälsoskydd redovisar sammantaget ett utfall som i 
stort sett är i nivå med budgeterat. Inom bygglovsverk
samheten har ärendemängden gått från en hög pande
minivå till normalnivå för att sedan vika kraftigt nedåt 
från oktober. Vi betade av bygglovskön under våren och 
handläggningstiderna har minskat rejält. Geodataverk
samheten har haft större efterfrågan på mättjänster och 
därmed högre intäkter. Miljö & Hälsoskydd har trots 
något lägre bemanning kommit i kapp med arbetet av 
kontroller. 

Förskola & Grundskola redovisar ett överskott på 15,3 
miljoner kronor. Mer än hälften beror på att den faktiska 
befolkningsökningen blev lägre än befolkningsprog
nosen. Det har inneburit att det varit färre antal barn 
i förskolan, fritidshemmen och grundskolan än vad vi 
budgeterade för. Resterande del förklaras av tillfälliga 
intäkter. Till exempel fick nämnden delvis kompensation 
för sjuklöner på grund av coronapandemin. Ett annat 
exempel på tillfälliga intäkter är statsbidraget som kallas 
skolmiljarden och statsbidraget för kvalitetshöjande 
åtgärder inom förskolan.

Gymnasium & Arbetsmarknad redovisar ett överskott på 
25,8 miljoner kronor. Samtliga verksamheter förutom 
etableringsverksamheten har plusresultat. Främsta 
förklaringarna är lägre personalkostnader till följd av 
vakanser och högre statsbidrag. Kostnaden för köp av 
utbildning på gymnasial nivå har varit lägre än väntat. 
Även kostnaden för försörjningsstöd blev mindre än 
beräknat och bidrar till överskottet. Etableringsverksam
hetens underskott beror på kompletterande ekonomiskt 
bistånd för nyanlända. Samtidigt vägs det upp av att 
ersättningarna från Migrationsverket som avser mass
flyktsdirektivet och som ger högre intäkter än vad vi har 
faktiska kostnader för. 

Individ & Familjeomsorg redovisar ett överskott på 18,0 
miljoner kronor. Nämnden har svårigheter att rekrytera 
inom i stort sett samtliga verksamheter och överskottet 
beror främst på lägre personalkostnader i och med 
vakanser. Arbetet med brukarfokuserad bemanning och 
fördelning av resurser utifrån stödbehovsmätningar har 
gett resultat. Tidigare år har det varit brist på bostäder 

med särskild service, men under 2022 har det funnits 
platser lediga. Nya boende i egen regi har öppnat under 
året och brukare som bott i externa boenden har kunnat 
erbjudas lägenhet i egen regi. Det har gett positiv effekt 
på nämndens ekonomi. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 14,0 miljoner 
kronor. Huvudsakliga förklaringar är att budgetförstärk
ningen inom digitaliseringsområdet tar tid att få på plats, 
att detaljplanerna genererar mer intäkter än planerat och 
att kommunens markförvaltning genererar överskott. 
Räddningstjänsten Storgöteborg har meddelat att de 
kommer att göra en återbetalning på avgiften på grund av 
lägre pensionskostnader under året. Avgiften till Region 
Halland har uteblivit då vi inte träffat ny överenskom
melse gällande 2022. Det som dämpar överskottet är 
ett utökat driftsbidrag till Stiftelsen Tjolöholm på två 
miljoner kronor. 

Kultur & Fritid redovisar ett överskott om 4,0 miljoner 
kronor. I början av året var delar av verksamheten 
begränsad på grund av coronapandemin och vi tog in 
vikarier i begränsad utsträckning. Under året har vi haft 
fortsatta vakanser och det har bidragit till lägre kost
nader. Nämnden har haft mer intäkter än planerat för 
sjukersättning i början av året relaterat till pandemin, för 
uthyrning av lokaler och anläggningar och för utdelning 
från Hasselgrens minnesfond. 

Miljö & Hälsoskydd redovisar ett överskott på 0,5 miljoner 
kronor. Överskottet beror på lägre kostnader för arvoden, 
studiebesök och utbildning för politiken. Sedan 2020 har 
nämnden inte personal eller budgetansvar för Bygg och 
miljöförvaltningen. 

Service redovisar ett underskott på 12,1 miljoner kronor. 
Inflationen har fått stor påverkan på kostnaderna 
samtidigt som intäkterna inte får höjas mer än interpris
uppräkningen på 1,5 procent som kommunfullmäktige 
beslutat om. Prisökningarna på el och livsmedel har 
tillsammans orsakat en total avvikelse på 18,5 miljoner 
kronor. Men underskottet har kunnat minska tack vare 
gemensamma ansträngningar inom olika verksamheter. 

Teknik, skattefinansierad verksamhet redovisar ett under
skott på 4,7 miljoner kronor. Den huvudsakliga förkla
ringen är ökade priser för el och drivmedel till följd av 
förändringarna i omvärlden. 

Valnämnden redovisar ett överskott på 0,9 miljoner kronor 
och här är förklaringen högre statsbidrag jämfört med 
tidigare valår. 

Vård & Omsorg redovisar ett överskott om 42,3 miljoner. 
Det beror på att nämnden startade upp Björkris nya 
vård och omsorgsboende med 120 platser i december, 
vilket var senare än planerat. Nämnden har också fått 
kompensation för hyra för lokal som nyttjas för annan 
verksamhet inom kommunen. Dessutom har nämnden 
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fått över 80 miljoner kronor i statsbidrag under året, men 
inte haft möjlighet att nyttja alla pengar. Flera verksam
heter redovisar även mindre överskott. 

Poster som redovisas centralt
Övriga verksamhetskostnader redovisar en budgetavvikelse 
på 129,2 miljoner kronor. 

Avvikelsen beror på att vi inte hade engångskostnader 
som var budgeterade centralt i lokalplanen. Det beror 
även på hyreskostnader och avskrivningar. Flera lokal
investeringar har tagits i bruk senare än planerat under 
2022 eller har inte startat under året. Det medför ett 
budgetöverskott i förhållande till driftbudgeten. Några av 
de större budgetavvikelserna beror på mindre hyreskost
nader för Björkris vård och omsorgsboende, Varlaskolan 
inklusive idrottshall, Liljans förskola och engångs
kostnader för Arenan. Budgetavvikelsen består även av 
kvarstående oförutsedda medel för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, 
och en positiv avvikelse avseende förändrad semester
löneskuld. 

Pensioner exklusive finansiella kostnader redovisar ett 
underskott på 9,8 miljoner kronor. Trots underskott 
är kostnaderna för 2022 låga i förhållande till tidigare 
år. Det har att göra med en relativt hög uppräkning av 
inkomstbasbeloppet och att färre personer därmed kvalar 
in till extra pensionsavsättning. Samtidigt är prisbasbe
loppet som pensionerna baseras på förhållandevis lågt. 
Från 2023 och framåt ökar pensionskostnaderna däremot 
väsentligt. Då träder nya pensionsavtalet i kraft, men 
framför allt beror det på att inflationen. Pensionerna 
värde säkras genom uppräkning utifrån prisbasbeloppet 
per juni året innan räkenskapsåret, vilket innebär att 
2022 års kostnader inte påverkats av inflationen i någon 
större utsträckning.

Exploatering redovisar ett överskott på 159,6 miljoner 
kronor. Den främsta anledningen är markförsäljningar 
och exploateringsersättningar inom bland annat området 
Aranäs 3 och Duvehed. Överskottet minskar något för 
bidrag till Trafikverket i Frillesås Rya och för kostnader 
för detaljplaner och sanering.

DRIFTREDOVISNING
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Investeringsredovisning
Nedan sker en uppföljning av kommunens investeringar under 2022. 
 Redogörelsen görs dels per nämnd, dels uppdelat per typ av investering. 

Nämnd
(belopp i miljoner kronor)

Investeringar 
2022

Budget 2022 Avvikelse Procent

Byggnadsnämnden 0,4 0,6 0,2 67%

Förskola & Grundskola 14,4 15,0 0,6 96%

Gymnasium & Arbetsmarknad 5,9 6,2 0,3 95%

Individ & Familjeomsorg 1,0 2,6 1,6 37%

Kommunfullmäktige 0,1 0,0 -0,1

Kommunstyrelsen 0,0 1,6 1,6

Kultur & Fritid 19,6 39,2 19,6 50%

Service   821,9 443,4 -448,6

 varav fastigheter 401,5 443,3 41,8 91%

 varav finansiell leasing 490,4

Teknik skatt 122,8 199,4 76,6 62%

Vård & Omsorg 5,0 12,5 7,5 40%

Finans Lokaler 37,1 110,7 73,6 34%

Summa skattefinansierat 1 098,2 831,1 -267,1 132%

Kungsbacka bredbandsnät 30,5 44,8 14,3 68%

Teknik Vatten och avlopp 227,1 222,9 -4,2 102%

Teknik Avfall och återvinning 2,0 10,7 8,7 19%

Summa avgiftsfinansierat 259,6 278,4 45,5 93%

Summa investeringar 1 357,8 1 109,5 18,8 122%

 varav finansiell leasing 490,4 0,0 -490,4

 varav gåvor - - -

Summa investeringar exklusive  
finansiell leasing och gåvor

867,4 1 109,5 242,1 78%

Kommunen har under 2022 genomfört investeringar 
på 1 358 miljoner kronor, varav drygt 490 miljoner avser 
finansiell leasing.

Utgifterna består av investeringar i tekniska anlägg
ningar såsom gator och parker. Investeringarna har delvis 
finansierats av inkomster i form av investeringsbidrag 
och anslutningsavgifter. De bidragen och avgifterna var 
59 miljoner kronor under 2022, varav 55 miljoner avsåg 
anslutningsavgifter för de avgiftsfinansierade verksamhe
terna.

Under året har vi färdigställt flertalet projekt som handlar 
om utökning av utbildningslokaler. Vi har bland annat 
gjort en om och tillbyggnad av Frillesåsskolan och en 
ny och tillbyggnad av Varlaskolan. Båda skolorna kunde 
vi ta i drift till höstterminen. Vi blev också klara med 
ombyggnationen av Gällinge förskola liksom matsal och 
hemkunskapssal på Åsaskolan. 

Under kommande planeringsperiod har kommunen en 
hög investeringsvolym och vi planerar för byggnationer 
av lokaler och infrastruktur.

INVESTERINGSREDOVISNING
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av både Frillesåsskolan och Varlaskolan. Ombyggna
tionen av Gällinge förskola blev klar, liksom matsal och 
hemkunskapssal på Åsaskolan. Paviljongen vid Presse
skolan har uppgraderats utifrån tekniska krav. Vi har 
utfört tekniska åtgärder i nya ishallen och vi har bytt ut 
pisten.
Större pågående projekt är Klockaregårdens förskola 
som är ett nybyggnadsprojekt som beräknas vara klart 
under 2023. Även Skårbyskolan med idrottshall blir klart 
under det närmaste året. Vallda boende med särskild 
service är fortsatt pausat i avvaktan på myndighetsbeslut 
gällande bygglovet. Duvehed omlastning är också pausat 
i avvaktan på överklagat bygglov.

Teknik skatt har under 2022 slutfört broarbetet vid Borg
mästaregatan, skyddsbarriär Aranäs, samt upprustning 
av Kungsbackaån. Flera projekt pågår såsom Varla Park, 
utbyte av ledarmaturer och stolpar och utbyggnad av 
gator i kvarteret Valand.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kungsbacka bredband bygger ut fibernät inom 
kommunen. Under 2022 har vi byggt ut fibernät byggts 
för 33 miljoner kronor och vi har uppdaterat nätutrust
ning. Utbyggnaden sker löpande och anslutningarna 
faktureras efter anslutning. Anslutningstakten är fortfa
rande relativt hög vilket medför att inkomsterna uppgår 
till tre miljoner kronor mer än budget. En del av avvi
kelsen på investeringarna beror på att en del stora projekt, 
exempelvis byggnation av fiber till Förlandaområdet, 
inte startat under året. Det arbetet kommer troligen pågå 
under 2023–2025. 

Kungsbacka 
bredband
(belopp i mnkr)

Bokslut 
2021

Budget 
2022

Bokslut 
2022

Inkomster 8,0 7,0 9,9

Utgifter -46,0 -44,8 -32,6

Netto -38,0 -37,8 -22,7

Kommunens investeringar delas in i följande olika typer:
• Löpnade investeringar
• Övriga investeringar
• Lokalinvesteringar
• Reinvesteringar
• Avgiftsfinansierade investeringar
Löpande årliga investeringar är nämndernas återin
vesteringar i maskiner och inventarier. Övriga investe
ringar är av engångskaraktär, exempelvis satsningar i 
infrastruktur. Reinvesteringar uppstår i lokaler, infra
struktur och motionsanläggningar. Investeringar inom 
den avgiftsfinansierade verksamheten är sådana som 
ska finansieras genom verksamhetens intäkter i form av 
avgifter från kunder, bland annat vatten och avloppsav
gifter.

Skattefinansierad verksamhet
Årets investeringar för kommunen exklusive finansiell 
leasing uppgick till 867 miljoner kronor. Investeringsbud
geten för året motsvarade 1 109,5 miljoner kronor vilket 
innebär en avvikelse på 242,1 miljoner. Budgetavvikelsen 
består främst på förskjutningar i tid på en del projekt. 
Nedan gör vi en redogörelse av investeringar per nämnd:

Förskola & Grundskola har investerat i inventarier till 
de pedagogiska områdena och intraprenaderna samt i 
projektorer och trådlösa nät.  

Gymnasium & Arbetsmarknad har under året investerat i 
inventarier till gymnasieskolorna.

Kultur & Fritid har under året bytt konstgräsmattor 
på Ögärdets IP och Rydets IP. Vi planerade att byta ut 
ytterligare två konstgräsmattor under året. Men eftersom 
upphandlingen försenades så har vi inte kunnat byta utan 
arbetet ska slutföras under 2023. 

Badplatsen vid Smarholmen har fått ett utegym och det 
pågår arbete med att anlägga ett utegym även i Åsa. På 
efterfrågan av invånare har badrullstolar köpts in. Vi 
har slutfört projektet för bevattning från andra källor än 
dricksvatten till fotbollsplanen vid Elof Lindälvsgymna
siet och numera tas vatten från ån. Åtgärder med alter
nativa vattenkällor har även gjorts vid ridanläggningen 
i Alekärr. Vi har bytt ut sarg i ishallen. Under året har vi 
köpt in två konstverk för utomhusmiljö. Dels till Idrotts
parken, som vi har finansierat ur Stiftelsen Borgmästare 
Hasselgrens minnesfond. Dels en skulptur som tillfälligt 
placerats utanför Kungsbacka teater i väntan på sin slut
giltiga placering i Hallabäcksparken.

Service har investerat i måltidsmaskiner, köldmedia, 
städmaskiner, inventarier för Service management, IT 
och nya fordon till kommunen. Fastighetsverksamheten 
genomför investeringar och reinvesteringar i lokaler och 
byggnader. Under året har vi blivit klara med flera projekt 
som gäller avseende utökning av utbildningslokaler. Till 
exempel har vi blivit färdiga med om och tillbyggnad 
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Vatten och avlopp har under året nettoinvesterat för 
176 miljoner kronor vilket är lägre än budgeterat. Det 
beror främst på förseningar i några större projekt och 
högre inkomster än budgeterat. När det gäller reinves
teringar i VAledningar så har vi genomfört fler projekt 
än beräknat, men prisökningar på marknaden har lett 
till ökade kostnader. VAsanering i projektet Hanhals 
etapp 1 kom i gång senare än planerat. Projektet Voxlöv
Björkris har en komplicerad sträckning och är fortfa
rande i projekteringsskede, vi planerar byggstart till 2023. 
Ombyggnaden av Hammargårds reningsverk väntar fort
farande på beslut om ett nytt tillstånd. Projektet Fjärås 
– Hammerö etapp 1 har blivit dyrare än beräknat men 
ligger också före tidplanen för etappen. Under 2022 fort
satte även arbetet i kommunens olika VAutbyggnadsom
råden vilket innebär att fler abonnenter nu kommer att ha 
tillgång till det kommunala VAnätet. 

Vatten och avlopp
(belopp i mnkr)

Bokslut 
2021

Budget 
2022

Bokslut 
2022

Inkomster 70,1 49,4 70,5

Utgifter -150,4 -271,3 -246,6

Netto -80,3 -221,9 -176,1

Avfall och återvinning har nettoinvesterat för två 
miljoner kronor under året. En återvinningscentral 
har senarelagts eftersom detaljplanen för området har 
överklagats. Investeringsnivån för befintliga återvin
ningscentraler håller vi nere eftersom det saknas beslut 
om återvinningscentralernas framtida placering. Övriga 
investeringar har vi gjort ur miljö och arbetsmiljösyn
punkt och förbättrad återbruksmottagning. 

Avfall och återvinning
(belopp i mnkr)

Bokslut 
2021

Budget 
2022

Bokslut 
2022

Inkomster 0 0 0

Utgifter -1,8 -10,7 -2,0

Netto -1,8 -10,7 -2,0

Pågående investeringar
Följande tabell visar de största pågående investeringarna. 
Förutom utfall under 2022 anges totalt upparbetat utfall 
från start för respektive projekt. 

Belopp i miljoner 
kronor

Utfall 2022 Utfall tom 2022

Skårbyskolan 142,5 147,8

Fjärås Hammerö 
uppdimension

64,0 76,7

Varlaskolan 58,2 188,4

Reinvesteringar 
VA-ledningar

47,6 137,7

Klockaregårdens 
förskola

27,4 29,4

Ishallspist 23,1 23,1

Gällinge förskola 17,1 23,9

Frillesåsskolan 15,5 135

Åsaskolans 
matsal

15,2 15,2

     

Investeringar i Eksta Bostads AB med 
bäring på nämndernas verksamhet
Utöver investeringar som kommunen gör i egen regi 
utförs viss byggnation med bäring på nämndernas verk
samhet via Eksta Bostads AB. Under 2022 slutfördes 
bland annat byggnation av nytt vård och omsorgsboende 
i Björkris som ger plats åt 120 personer. Projektets utfall 
till och med 2022 är 361 miljoner varav 180 miljoner 
avser 2022. Projektet är beräknat till en totalutgift på 395 
miljoner, varav 345 miljoner har finansierats med hjälp av 
utökad borgen från Kungsbacka kommun enligt beslut i 
kommunfullmäktige.   
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Exploatering
Kommunens exploateringsverksamhet arbetar med 
att utveckla och ställa i ordning mark för bostads och 
verksamhetsområden. Exploateringsprojekten sträcker 
sig över flera år och det gör att slutredovisning för många 
projekt ligger flera år fram i tiden. Inkomsterna består av 
intäkter för markförsäljning och av exploateringsersätt
ningar från exploatörerna. Utgifterna består av kostnader 
för inköp, iordningsställande av mark och utgifter för 
att bygga ut kommunala anläggningar inom exploate
ringsområdena. Under 2022 såldes bostadsmark inom 
projekten Aranäs 3 och Tingberget. Det såldes också 
verksamhetsmark i form av fyra tomter i Äskatorp och 
Duvehed. 

Bostäder 

Aranäs Stadsdel  
I sydöstra Kungsbacka fortsätter den nya stadsdelen 
växa fram med två nya områden som kallas Aranäs 3 
och 4. Aranäs 3 kommer att bestå av cirka 350 bostäder, 
parkeringshus och butikslokaler i tre kvarter. Under 
2021 byggde kommunen klart ett parkeringshus som 
kallas Phus Linden och samma år lämnade byggbolaget 
Magnolia in bygglov för samtliga tre bostadskvarter. 
Byggbolaget Magnolia har börjat att bygga i området 
under 2022.  

Inom Aranäs 4 planerar vi för cirka 180 bostäder, ny skola 
och butikslokaler. Detaljplanen vann laga kraft under 
2018 men HSB har lämnat tillbaka den tidigare mark
anvisningen. Kommunen kommer att göra en ny mark
anvisning under 2023/2024.  

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 som sträcker sig från Alléskolan i söder till 
Kungsmässan i norr. 

Inom den första etappen ingår kvarteret Valand. I det 
ingår cirka 300 bostäder varav hälften är hyresrätter men 
också kontor och lokaler för handel.  Parkeringshuset 
är klart sedan 2019 och Aranäs fastigheter har under 
2022 byggt färdigt de två första bostadskvarteren. Under 
2023 planerar fastighetsbolaget börja bygga ytterligare 
två bostadskvarter. Efter det återstår det tre kvarter i 
området. Projektering och utbyggnad av omkringlig
gande gator sker efter hand som kvarteren byggs ut. 

Andra etappen i projektet är kvarteret Ejdern. Där 
planerar vi att bygga cirka 250 bostäder och ett parke
ringshus. Marken i området ägs av kommunen och den 
kommer att markanvisas i samband med att vi påbörjar 
detaljplanen. 

Gjutaren och Liljan 
I anslutning till projektet Väster om ån ligger kvarteren 
Gjutaren och Liljan. Planprogrammet blev godkänt 2020 
och kommunen arbetar med detaljplanen och räknar med 
att anta den under 2023. Projektet innehåller cirka 250 
bostäder, förskola och en F6 skola för cirka 500 barn.  

Kommunen äger Liljan 1 och 2 samt Gjutaren 1. Gjutaren 
2 är privatägd och markägaren samarbetar med Riks
byggen. I nuvarande förslag har Riksbyggen två kvarter 
med flerbostadshus. Kommunen har ett kvarter med 
flerbostadshus, ett kvarter med radhus och skolområdet. 
Kommunens flerbostadskvarter har markanvisats till 
Riksbyggen. Kvarteret med radhus kommer att vi att 
markanvisa till annan exploatör när detaljplanen är klar. 

Kolla Parkstad 
Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i 
kommunen. Området innehåller hyresrätter, bostads
rätter och äganderätter. Här bygger flera olika byggherrar 
radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Utbyggnaden av 
gator och annan infrastruktur fortsatte under 2022 och 
beräknas vara helt klart under 2023. 

Tingberget 
Tingberget är ett bostadsprojekt som utvecklas av fastig
hetsägaren Aranäs och innebär både nybyggnation och 
ombyggnation av befintliga bostäder. Detaljplanen är klar 
och under 2022 har Aranäs påbörjat bygget av de tre nya 
punkthusen.  

Björkris etapp 2 
Björkris etapp 2 ligger i direkt anslutning till Björkris 
etapp 1. Planområdet innehåller cirka 800 bostäder i 
blandade former. Här ska det också bli en förskola, skola 
och idrottshall.  Vi förbättrar infrastrukturen med nya 
cirkulationsplatser vid Göteborgsvägen och ett gång och 
cykelstråk till Hede station. En detaljplan för området 
väster om Göteborgsvägen antogs 2021, medan en 
detaljplan för området öster om vägen dröjer ytterligare 
några år. Marken ägs huvudsakligen av en privat explo
atör och kommunen äger endast en mindre del. Under 
2022 påbörjade vi utbyggnaden av en kommunal allmän 
plats och byggnader. Arbetet kommer att ske i etapper 
under en tioårsperiod.  
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Björkris vård och omsorgsboende 
Under 2022 har bygget av Björkris vård och omsorgs
boende blivit klart. Det är Eksta bostads AB som har 
genomfört projektet och kommer att hyra ut byggnaden 
till kommunen. I samband med projektet har kommunen 
byggt ut infrastruktur i området i form av en lokalgata 
och cirkulation vid Göteborgsvägen. 

Annebergs centrum 
Intill Annebergs pendelstation planerar kommunen för 
ett nytt centrum som ska stärka Anneberg som tätort. 
Planområdet kommer att innehålla cirka 400 bostäder, 
vård och omsorgsboende, gruppbostad, förskola och 
lokaler för verksamheter och handel. Kommunen är 
markägare och Serneke Sverige AB har fått markanvis
ningen. Detaljplanen kommer troligen bli antagen i slutet 
av 2023. 

Frillesås-Rya 2:1 
Kommunen har antagit en detaljplan för bostäder och 
förskola i södra Frillesås under 2022. Förvaltningen för 
Service har börjat bygga en ny förskola och Eksta bostads 
AB har börjat bygga sex flerbostadshus och ytterligare sex 
hus är på gång. Marken som ägs av kommunen kommer 
att säljas till Eksta under 2023 och 2024. Detaljplanen 
innehåller ytterligare cirka 30 småhus och radhus som 
kommunen kommer att markanvisa till en annan explo
atör under 2024/2025. 

Verksamhetsområden 

Duvehed  
Duvehed är ett av kommunens verksamhetsområden. 
Området ligger i Fjärås stationssamhälle med närhet 
till motorvägen och omfattar cirka 25 hektar. Här är 
detaljplanen klar och det pågår försäljning av marken. 
Under 2021 blev kommunen klar med utbyggnaden av 
infrastrukturen för området och de första företagen 
etablerade sig. Under 2022 har fler verksamheter etablerat 
sig och ytterligare två tomter har sålts i området. 

Klovsten 
I Klovsten planerar kommunen för ett nytt verksamhets
område med närhet till Kungsbacka stad. Under 2022 har 
det pågått ett arbete inom etapp ett med att säkerställa 
geotekniken i området. Kommunen räknar med att anta 
detaljplanen för etapp ett i början av 2023 och omfattar 
totalt cirka 22,5 hektar. Detaljplanen kommer bland 
annat göra det möjligt att bygga lokaler för verksamheter, 
industri med tillhörande kontorslokaler och försäljning 
av drivmedel.  

I området kommer det också att finnas en deponiverk
samhet för schaktmassor. Under 2022 har företaget 
Viavest börjat förbereda marken i området. Det innebär 
att deponiverksamheten kommer att kunna börja under 
andra kvartalet 2023. Starten för detaljplanen för etapp 
två är aktuell först om ett par år.  

Frillesås Rya  
FrillesåsRya är ett nytt stort verksamhetsområde öster 
om Frillesås tätort, där detaljplanen omfattar cirka 36 
hektar. Detaljplanen blev antaget hösten 2022 och är 
inriktad på industriändamål med flexibla bestämmelser 
i detaljplanen för att kunna etablera många olika typer 
av verksamheter, inte minst höglager. Projekteringen av 
infrastrukturen är tänkt att starta under 2023, men ambi
tionen att utbyggnad av infrastrukturen ska kunna starta 
under 2024. Försäljning av verksamhetsmarken kommer 
sedan att pågå under ett antal år. 

Äskatorp 
Äskatorp är ett verksamhetsområde som ligger i Fjärås 
stationssamhälle. Detaljplanen är klar och större delen av 
verksamhetsmarken är såld till två företag som påbörjat 
sin etablering under 2022. Inom området finns en mindre 
fastighet som kommunen äger. 

I Anneberg planeras ett kommundelscentrum med 
bostäder, mötesplatser, centrumlokaler, vård- och 
omsorgsboende, förskola och bostäder med särskild 
service.
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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 fantastiska saker till år 2030.
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor 
i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 

När FN:s generalförsamling antog de globala målen 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.”

Sverige har som ambition att vara världsledande i arbetet med Agenda 
2030 och pekade tidigt ut kommuner och regioner som viktiga aktörer 
för att förverkliga målen i Agenda 2030. Sverige har en decentraliserad 
samhällsmodell som gör att kommuner ansvarar för stora delar av 
samhällsservicen till exempel skola, omsorg och samhällsplanering. Det 
är dessutom på den lokala nivån som de flesta kontakterna mellan det 
offentliga och medborgare, näringslivet och civilsamhället finns.

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 en del av organisationens årsredovisning 
och redovisar och granskar kommunens arbete utifrån de globala målen.

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. Vi har trots detta, som samhället i övrigt, en hel del utmaningar 
men samtidigt goda förutsättningar att i framtiden bli en hållbar kommun. 

Kommunen har fortfarande en stabil ekonomi men behöver fokusera på långsiktig planering och budgetering. Omställ-
ningstakten 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. Vi behöver planera för att kommunen även i framtiden ska 
kunna ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi ser också att det saknas utbildad arbetskraft inom vissa yrkeskategorier vilket 
blir en ökande utmaning i och med en åldrande befolkning. För att kunna möta den demografiska utmaningen är det häl-
sofrämjande och förebyggande arbetet också centralt.

Hållbarhetsfokus i hela organisationen fortsätter att öka och många verksamheter gör bra och effektiva prioriteringar. Det 
kvarstår dock fortfarande arbete med att tydligare budgetera och planera verksamheterna utifrån Agenda 2030.

I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald den största utmaningen för Kungsbacka, liksom för de flesta 
utvecklade länder och kommuner. Vi behöver minimera våra utsläpp från energiproduktion och allra mest från konsum-
tionsområdet. Inom konsumtionsområdet handlar det framför allt om att bli bättre på att återanvända och återvinna för att 
inte använda nya ändliga naturresurser i anspråk. En annan utmaning är den otillräckliga utbyggnaden av den nationella 
och regionala infrastrukturen som kan möjliggöra hållbara kollektivtrafiklösningar i storgöteborg. 

Utarmningen av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringarna det allvarligaste hotet mot vår planet. Likt 
klimatförändringarna kommer utarmningen av våra ekosystem smygande. För att motverka utarmning kan vi konsumera 
med hänsyn och minimera klimatutsläppen. Vi kan också påverka genom fysisk planering och vidta konkreta åtgärder 
skydda och utveckla viktiga områden.

Kungsbacka är en resursstark kommun med ett högt valdeltagande, låg brottslighet och låg arbetslöshet. Men det finns 
betydande skillnader i inkomst, hälsa och en tydlig boendesegregation inom kommunen. Studieresultaten inom gymnasiet 
är lägre än vad som kan förväntas sett till kommunens goda förutsättningar. Undersökningar visar att tilliten till andra 
människor och till samhället minskar i kommunen. 

Vi ser också att det är allt fler som söker sig till kommunens ekonomiska rådgivning. Kriget i Ukraina och inflationen 
har ännu inte lett till så stora konsekvenser i Kungsbacka gällande arbetsmarknad och ekonomisk utsatthet. Det är dock 
mycket möjligt att läget blir sämre med en lågkonjunktur framöver som troligen stabiliseras först 2026. Detta kan förstärka 
klyftorna i samhället ännu mer och det blir ännu viktigare att jobba förebyggande mot segregation och för ett inkluderande 
och jämlikt samhälle. Barnperspektivet och äldreperspektivet är särskilt viktiga att beakta i detta arbete.

Vi har många goda exempel på hur vi arbetat med medskapande under året. Det arbetet behöver vi öka och vi behöver 
närma oss invånarnas vardag i högre utsträckning. Vi behöver framför allt öka dialogen med barn och unga.

Oberoende av perspektiv och utmaning så kan ingen aktör skapa den hållbara framtiden ensam. 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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Kunskapen och medvetenheten om hållbarhet och 
Agenda 2030 ökar hos kommunens tjänstepersoner och 
politiker. Nästa steg är att vi använder kunskapen i större 
utsträckning i budget och att planera verksamheten. Vi 
behöver också bli bättre på att samla och tillgängliggöra 
data som kan fungera som underlag för prioriteringar av 
hållbarhetsåtgärder framför allt inom konsumtionsområ-
det.

Demokratin utmanas
Valdeltagandet minskade under 2022 i Sverige som helhet 
och även i Kungsbacka, men Kungsbacka tillhör fortfa-
rande de kommuner med högst valdeltagande i Sverige. 
Det är relativt stora skillnader mellan olika valdistrikt och 
det är därför viktigt att stärka valdeltagandet i grupper 
med lägre deltagande i samhället. Det är viktigt att de 
förtroendevalda speglar kommunens befolkning. Under 
den senaste mandatperioden har kvinnor, utrikesfödda 
och yngre varit underrepresenterade i politiken medan 
åldersgruppen 65 år eller äldre har varit klart överrepresen-
terade. Invånarna är mindre nöjda med sina möjligheter till 
inflytande i kommunen mellan valen. Trenden i samhället 
är att den traditionella demokratin försvagas och allt fler 
människor ställer krav på inflytande i sakfrågor. Vi behöver 
öka arbetet med dialoger om demokrati och medskapande. 
Kommunen har startat upp en chatt på kungsbacka.se för 
att invånarna lättare ska komma i kontakt med kommunen, 
och många goda exempel på medskapande har genomförts 
under året.

God arbetsmarknad och ett 
fungerande näringsliv
Det har varit ett ekonomiskt oroligt år i samhället med 
inflation, stigande räntor och högre elpriser men ännu 
syns inte effekterna av den förväntade lågkonjunkturen. 
Arbetslösheten är låg och antalet med försörjningsstöd är 
också lågt vilket kan bero på postpandemiska orsaker. Det 
kan också bero på Kungsbackas arbetsmarknadsprocess 
där kommunen bland annat erbjuder digitala verktyg och 
kontaktvägar. Antalet ungdomar inom Ung företagsamhet 
som vill prova på att driva eget företag ökade till 473 elever 
jämfört med 428 under 2021. Den stora utmaningen framåt 
är att utveckla en mer effektiv samverkan med arbetsmark-
nadens parter för att kunna matcha de personer som står 
längst från arbetsmarknaden. 

Arbetet för ett gott företagsklimat pågår inom Lätt & Rätt 
som ska leda till minskat regelkrångel och ökad transpa-
rens, bättre bemötande och ökat förtroende mellan tjäns-
tepersoner och företag. Vi marknadsför oss mer aktivt för 
att få fler att upptäcka arbetsmarknaden som finns inom 
Kungsbackas näringsliv. I samarbete med ett antal företag 
och organisationer hölls Kungsbacka Business Boost, ett 
välbesökt företagsevent under hösten. 

Folkhälsa i fokus 
Kommunen har växlat upp sitt arbete med att hjälpa 
unga med psykisk ohälsa eller övervikt men även de som 
har en problematisk skolfrånvaro. Framför allt sker detta 
arbete genom trygga och varierande aktiviteter, ofta i 
samarbete med föreningar, som skapar ett sammanhang 
för deltagarna. Vi försöker förebygga suicid både 
genom att stärka hälsan och förebygga ohälsa men 
också genom att minska riskerna i den fysiska miljön 
exempelvis kring vägar och spårområden. Andelen 
elever som bedömt sin hälsa som bra eller mycket bra 
har ökat med sex procent jämfört med 2021. Vi rör oss 
i snitt för lite och behöver äta nyttigare och samtidigt 
klimatsmartare. Ett exempel på tidig insats är projektet 
”På egna ben” där 557 barn i årskurs 4-6 tog sig till skolan 
genom att cykla, gå eller åka kollektivt under året.

Sambandet mellan utbildningsnivå och välmående är 
tydlig i flera studier. Högre andel elever med fullföljd 
gymnasieutbildning ökar förutsättningarna för 
välmående bland unga. Jämfört med förra året blev något 
färre grundskoleelever behöriga till gymnasieskolan 
samtidigt blev det genomsnittliga meritvärdet för 
årskurs nio lägre. Andelen gymnasieelever som tog 
examen och kunskapsnivån ökade något under 2022. 
Kunskapsresultaten inom gymnasiet är dock lägre 
än vad kan förväntas i en kommun som Kungsbacka 
som har goda socioekonomiska förutsättningar.

Vi ser ett ökat drogmissbruk som sprider sig i nya 
grupper. Ett återinfört samarbete mellan olika 
gym och polisen har inneburit en förstärkning av 
förebyggande insatser mot droganvändning men också 
mot kriminalitet. Kommunen tillsammans med Region 

Sammanfattning
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Halland stöttar personer med missbruksproblematik 
så de kan komma in på bostadsmarknaden.

Vi fortsätter arbetet med att minska kemikaliers påverkan 
på våra invånare och anställda. Vi ställer långtgående 
krav när vi köper in material samtidigt som vi det senaste 
året har ett mycket aktivt arbete med att fasa ut farliga 
kemiska produkter från vår verksamhet. Bland annat har 
två tredjedelar av alla härdplastprodukter tagits bort under 
året. Vi kontrollerar badvatten och livsmedelsverksamheter 
för att minska riskerna för våra invånare.

Den nya primärvårdsreformen som regeringen just nu 
inför omfattar och påverkar oss alla. Reformen innebär 
en omställning av välfärden som i större utsträckning 
behöver bedrivas med ökat fokus på förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Vi behöva lägga extra mycket 
fokus på samverkan med andra vårdaktörer framöver.

Jämlikhet och jämställdhet är viktigt
Under året har kommunen haft en drop-in 
rådgivning inom barnrätt för tjänstepersoner. Det 
har gjort det möjligt för fler att ta del av och föra 
in barnrättsperspektivet i sina verksamheter. Vi 
erbjuder föräldralotsar för nyanlända föräldrar på 
samtliga skolor. Andelen elever som upplever att de 
behandlas lika av lärarna oavsett könsidentitet var 71 
procent vilket är 2 procent lägre än i Göteborg.

Precis som i nationella jämförelser når pojkarna 
lägre studieresultat än flickorna och denna trend 
har funnits under en lång tid. Allt fler flickor tar 
gymnasieexamen på Kungsbackas gymnasieskolor. 
Det finns även en tydlig skillnad i hälsa mellan 
könen då kvinnor uppskattar sin hälsa som sämre 
än män och upplever mer stress, oro och ångest.

I Kungsbacka kommun finns en tydlig boendesegregation 
där personer inom en viss inkomstgrupp ofta bor i samma 
område och i samma typer av boende, till exempel 
hyresrätt eller villa. Kommunen behöver vara uppmärksam 
på detta i sin planering speciellt i mot bakgrund av att 
kommunen är en tillväxtkommun i en storstadsregion. 
Vi ser också att trycket på ekonomisk rådgivning ökar 
alltmer och kommande årens lågkonjunktur riskerar 
att förstärka befintliga klyftor ännu mer. Genom att 
fokusera och satsa brett på arbetet med social hållbarhet 

utifrån ett jämlik- och jämställdhetsperspektiv ökar vi 
förutsättningarna för att möta utmaningen på bästa sätt. 

Trygghet och säkerhet skapar 
livskvalitet i vardagen 
Kungsbacka är fortsatt en trygg kommun med en 
låg förekomst av brott. Vi har infört stopp-möten 
som en ny arbetsmodell där kommunen och polisen 
samarbetar för att tidigt identifiera och stötta ungdomar 
som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet. 
Trenden är att tilliten till samhället och varandra 
minskar i kommunen och att nya säkerhetshot 
uppstår kopplat till den snabba IT-utvecklingen.

Med åren har det visat sig allt viktigare att säkra 
vårt dricksvatten som resurs. Det gäller allt från 
tillräcklig mängd vid torka till att vattnet är säkert 
och drickbart. I tider med hot från olika håll blir 
det extra viktigt. Kommunen samarbetar därför 
över kommungränserna bland annat med att säkra 
dricksvattentillgången vid kriser. Vi har också ett 
pågående arbete som ska öka vattenuttaget från Lygnern. 
Kommunen minskar även dricksvattenanvändningen 
genom att Kungsbackaån används för bevattning 
av till exempel planteringar och träd.

En effekt av det förändrade klimatet är skyfall och höga 
vattenflöden. Dessa påverkar vårt avloppsnät genom 
att ytvatten tränger in och belastar avloppsnätet och 
reningsverket. Kommunens dagvattenhantering är i 
detta sammanhang avgörande för att minska effekterna 
av höga flöden och därför har en dagvattenplan tagits 
fram. I denna pekas på vikten av grönområden i 
stadsmiljö som kan användas för att omhänderta höga 
flöden men också som mötesplats. En annan åtgärd 
är två dagvattendammar i Fjärås som hjälper till att 
fördröja vid översvämning. Arbetet med att effektivisera 
vattenanvändningen och säkra vattenförsörjningen är på 
rätt väg. Men vi behöver öka den både i vår kommunala 
verksamhet och tillsammans med den privata sektorn.

Inom ramen för kommunens samarbete med 
HoloHouse, som hjälper kommunen att hitta studenter 
för olika typer av utredningar och praktik, har en 
student utrett kommunens självförsörjningsgrad inom 
livsmedel. Utredningen visar att bönderna producerar 
så mycket ägg, rapsolja och spannmål i kommunen 
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att vi skulle kunna vara självförsörjande på dessa och 
till viss del för griskött, cirka 60 procent. I övrigt 
är graden låg eller mycket låg som för exempelvis 
kyckling, cirka 2 procent och 21 procent för lamm. 

En åldrande befolkning 
En åldrande befolkning med ett minskat skatteunderlag 
och brist på utbildad personal inom vissa yrkesgrupper 
innebär att hela kommunsektorn befinner sig i en 
omfattande förändring. En del av lösningen är att 
utveckla nya arbetssätt, digitalisera och effektivisera. 
Enskilda individer behöver ta ett större ansvar för hur 
de lever, då vård- och omsorgssektorn inte kommer 
kunna erbjuda nuvarande omsorgsnivåer på sikt.

En ökande andel äldre i befolkningen innebär också ett 
ökat behov av en hälsofrämjande samhällsplanering för 
äldre. Senior i Kungsbacka har utökat sin verksamhet 
med mötesplatser i en medskapande process tillsammans 
med äldre. Vi har startat en frivilligcentral som har som 
ett av sina mål att motverka ofrivillig ensamhet. Under 
året invigde vi också Mera digital, ett digitalt lärcenter på 
kulturhuset Fyren, för att minska det digitala utanförska-
pet där äldre är en viktig målgrupp. Mera digital kommer i 
framtiden finnas på samtliga bibliotek och äldreboenden. 

Klimatarbete på flera sätt
FN:s klimatpanel IPCC bekräftar bilden av att världen är 
på väg mot en kraftigt höjd medeltemperatur. De åtgärder 
som hittills har gjorts är inte tillräckliga för att undvika en 
katastrofal utveckling. Det är fortfarande möjligt att vända 
den negativa utvecklingen men det bygger dock på att 
ambitionen höjs avsevärt. Oavsett kommer vi för överskåd-
lig framtid att se allvarliga effekter av pågående klimatför-
ändringar. Näringslivet leder idag hållbarhetsarbetet inom 
flera områden och efterfrågar samtidigt stöd från politiken 
i omställningen. Sverige riskerar annars förlora både kon-
kurrenskraft och arbetstillfällen.

Kungsbacka har under 2022 antagit en ny översiktsplan 
som hjälper oss bygga ett hållbart samhälle. Kommunen 
har även antagit en ny klimatstrategi som anger ett lång-
siktigt skydd för staden mot översvämningar orsakade av 
havshöjning. I samma strategi beslutade vi om klimatneu-
tral kommunal konsumtion.

Kommunens måltidshantering minskade sin klimatpå-
verkan till 1,86 kg CO2-ekvivalenter per kilo inköpta 
livsmedel. Målet är 1,0 kg CO2 till 2030. Matsvinnet har 
minskat med 22 procent sedan 2020 till cirka 47 gram per 
portion. Målet är att till 2030 komma ned till 30 gram. 

Kretsloppsarbetet spar resurser
Ny reparationstjänst för mobiltelefoner och surfplattor 
har inneburit att vi lagat 128 mobiltelefoner vilket mins-
kat kommunens utsläpp av koldioxid med nio ton. Vi har 
genom vårt skrädderiavtal lagat 25 plagg och andra tex-
tilier, ett område kommunen verkligen behöver utveckla. 
Från 2023 tar vi hand om textil, återanvändningsbara 
kläder och prylar i återbrukstältet på Barnamossen. Vi 
testade en mobil pop-up återvinningscentral vilken fick 
ett 40-tal besök. Det uppstår 137 ton grovavfall i kommu-
nens verksamheter och här finns verkligen en potential för 
återbruk och återvinning. Även när det gäller engångspro-
dukter har kommunen stora utmaningar. 

För att sprida kunskap och intresse om hållbara livsstilar 
deltog fyra hushåll från Kungsbacka kommun i Minime-
ringsmästarna. Den familj som genomförde utmaningen 
ända till slutet minskade sitt avfall med 55 procent. 
Kommunen lyckades förlänga livslängden på bärbar elek-
tronik med i snitt två procent. Vi har sedan 2020 minskat 
koldioxidbelastningen från våra stora kylanläggningar med 
1 000 ton med ett mål på total utfasning 2030. Kommunen 
är en stor inköpare och vi behöver verkligen bli bättre på 
att använda de möjligheter vi redan idag har att återan-
vända och återvinna.

Vatten och biologisk mångfald 
en förutsättning för liv
Andelen vattendrag med god status har sjunkit till 
19 procent jämfört med 22 procent föregående period 
(2016-2021). Det är ofta mindre och kostnadseffektiva 
åtgärder som behövs för att höja statusen, till exempel att 
förbättra livsvillkoren för fisk genom att skapa lekbottnar 
och åtgärda vandringshinder. Användningen av jord- och 
skogsbruksmark står för 78 procent av fosforutsläppen till 
Kungsbackafjorden, vilken är en av flera orsaker till att 
fjorden endast har måttlig ekologisk status. Hallands första 
tångbonde som har börjat odla blad- och sockertång finns 
i Kungsbacka kommun. Odlingarna är bra för miljön, 
när tången binder koldioxid och tar upp näring från havet 
minskar övergödningen. 
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I Stättared har vi höjt naturvärdena i 20 hektar skog 
genom riktade skötselåtgärder. För att öka den biologiska 
mångfalden har vi testat att ställa om åtta ytor i staden till 
ängsskötsel. Vi har också planterat ett 70-tal träd för att 
öka på solskyddet, framför allt nära förskolor, och för den 
biologiska mångfalden. 

För att undvika negativ påverkan på biologisk mångfald 
och ekosystem räcker det inte längre med att skydda 
befintliga värdefulla områden, det finns också ett stort 
behov av att restaurera naturmiljöer och återskapa värden. 
Behovet av nya typer av åtaganden från kommunens sida 
när det gäller biologisk mångfald innebär att det också 
finns ett behov av tydligare styrning och struktur kring 
dessa frågor i kommunens organisation. 

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg 
för arbetet med biologisk mångfald vilket innebär att det 
är mycket viktigt att undvika avsteg från denna. I kommu-
nens upphandlingar har det uteslutande frågats efter cer-
tifierad eller grönlistad fisk som en del i arbetet att minska 
trycket på hotade fiskebestånd.

Energi och samhällsutveckling
Vi energieffektiviserar och har minskat elanvändningen i 
våra lokaler med 3,84 procent. Kommunen fortsätter sin 
utbyggnad av solceller och i dag finns cirka 40 anlägg-
ningar med en sammanlagd effekt på 3 100 kW motsva-
rande 18 000 m2 vilket är en ökning med cirka 1 000 m2 
sedan 2021. Vid pumpning av kommunens dricks- och 
avloppsvatten går det åt mycket energi. Fram till 2022 har 
vi ersatt 13 pumpstationer med betydligt mer energisnå-
lare varianter och vi har även köpt in två nya. Utöver detta 
inventerar vi anslutna fastigheter för att åtgärda felkopp-
lingar. 

Kungsbacka kommun har som mål att i sitt geografiska 
område fördubbla produktionen av förnyelsebar energi 
fram till 2030 jämfört med 2016. Vi behöver därför bland 
annat bli mycket bättre på klimatssmart byggande och 
helst redan nu bygga klimatneutralt. Bostadsbyggandet 
har kommit igång igen efter pandemin och vi byggde 
färdigt 363 bostäder. Det är något lägre än 2021 men under 
hela året började vi att bygga på totalt 848 bostäder. Det 
finns en tydlig boendesegregation baserat på skillnader i 
inkomst i Kungsbacka kommun. Kommunen behöver vara 

uppmärksam på detta i sin planering speciellt i fonden av 
att kommunen är en tillväxtkommun i en storstadsregion. 
Kungsbacka kommun har än så länge ingen egen erfa-
renhet av cirkulärt byggande. Detta är en växande trend 
som kan medge stora resursbesparingar där kommunen 
i egenskap av fastighetsägare och byggherre bör vara en 
föregångare.

För att kommunen ska kunna erbjuda hållbara resor till 
våra invånare är vi beroende av att den nationella och regi-
onala infrastrukturen erbjuder möjligheter att resa i stor-
göteborg. Utan denna riskerar regionen och därmed också 
Kungsbacka att inte kunna växa hållbart. För att minska 
behovet av arbetsresor till Göteborg behöver kommunen 
öka andelen arbetsplatser vilket också den nya översiktspla-
nen styr mot. Kommunen behöver, förutom att skapa goda 
fysiska förutsättningar för gång och cykling, också arbeta 
med tillsammans med privata aktörer med olika typer 
av åtgärder för att underlätta för invånarnas resor. Vi har 
höjt standarden på pendelcykelstråket mellan Kungsbacka 
station och Tölö Tvärled med breddning och separering 
av gående och cyklister. En högre täthet av bebyggelse i 
staden är i många fall nyckeln till att skapa en ekologisk, 
social och ekonomiskt hållbar kommun. Vid förtätning av 
staden är det viktigt att använda ytor på ett effektivt sätt 
så att olika samhällsviktiga funktioner kan rymmas på 
samma plats. Andelen bostäder i kollektivtrafiknära läge 
(inom 500 meter) ökar i enlighet med översiktsplanen. 
Samtidigt ökar även antalet bilar per invånare vilket inte 
följer målsättningen.
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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.

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

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll,  
andel (%) Totalt

2,5 3,0 3,2 3,6 3,6 3,2

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt

0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,48

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Män

0,5 0,5 0,5 0,5 0,51 0,52

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor

0,4 0,4 0,4 0,4 0,58 0,44

 

Förflyttning

Försörjningsstöd
Antal försörjningsstödsärenden kvartal 3 2022 var lägre än kvartal 1 och 2, och samman-
taget är antalet försörjningsstödsärenden de tre första kvartalen 2022 historiskt låga. Sta-
tistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten varit lägre samtliga månader 2022 
jämfört med 2021, både vad gäller gruppen 16–64 år och målgruppen ungdomar.  Detta 
visar på en fortsatt positiv trend sedan vi startade Kungsbackas unika arbetsmarknads-
process. Det ekonomiska biståndet har under 2022 varit stabilt lågt. Ännu syns inte några 
effekter till följd av höjda boräntor och stigande energipriser. 

Ekonomisk rådgivning
Ekonomisk rådgivning arbetar aktivt för att invånare och egna företagare i Kungsbacka 
kommun ska ha rätt förutsättningar för att kunna hantera försörjning och ekonomi. På 
grund av inflation och stigande priser ser vi att efterfrågan av rådgivning och hjälp med 
skuldhantering kommer att stiga framöver. Under 2022 har två kampanjer genomförts för 
att öka kännedomen om att rådgivningen finns inom kommunen. År 2022 kom det in 290 
nya ärenden. Det är 44 fler ärenden än förra året. Efterfrågan på rådgivningen har ökat 
med drygt 550 procent sedan 2002. Sedan pandemin har ekonomisk rådgivning avslutat 
totalt 75 ärenden som har hamnat på ekonomiskt obestånd på grund av covid-19. 39 av 

Kommunens förflyttningar och 
analys utifrån de globala målen
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dessa sökte stöd under 2022. 29 personer mellan 18 och 30 år har hittat till ekonomisk 
rådgivning under 2022 vilket är nästan dubbelt så många som 2021. Vi behöver bevaka 
utvecklingen av detta. 
nlända som behövt kompletterande ekonomiskt bistånd 2021 jämfört med 2020.

Analys
I ett globalt perspektiv är inte fattigdom i Kungsbacka ett prioriterat arbetsområde. Men 
det finns stora inkomstskillnader mellan områden i Kungsbacka kommun, något som vi 
behöver vara uppmärksamma på över tid i en starkt växande kommun. Dessutom förväntas 
konjunkturen i Sverige åter nå balans först år 2026, vilket kan få påtagliga konsekvenser för 
hushållens ekonomi - framför allt för grupper med låg inkomst och små marginaler. Det 
är särskilt viktigt att ta hänsyn till barnrättsperspektivet i denna utveckling. Andelen barn 
i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat något sedan 2016 och vi behöver bevaka det för att 
fånga upp en eventuell negativ trend. Antalet barnfamiljer som söker ekonomisk rådgiv-
ning har ökat kraftigt under 2022 (224 barn i de avslutade ärendena vilket är 116 fler än 
under 2020).  

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 öka motståndskraft mot ohälsa. 
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Globalt mål: Ingen hunger  

Aktuella delmål
2.2 Utrota alla former av felnäring 
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen

KOLADAnyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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 11,8 
 

Förflyttning 

Övervikt, fetma och psykisk ohälsa
Friskvård- och aktivitetsgruppen som riktar sig till barn och unga i åldrarna 5 - 19 år med 
psykisk ohälsa, övervikt eller fetma har genom en bredd av trygga och varierande aktiviteter 
kunnat hjälpa unga till ett sammanhang. Under 2022 var 220 barn inskriva i grupperna, varav 
98 med fetma och psykisk ohälsa och 122 med psykisk ohälsa. Det kom in 93 nya förfråg-
ningar om medverkan och av dessa placerade vi 59 individer i kö. Under 2022 kunde vi skriva 
ut 50 barn och unga från grupperna då de flesta blivit självgående till sina aktiviteter. Utvär-
deringar och samtal med deltagare, vårdnadshavare och andra aktörer visar att deltagarnas 
mående har förbättrats. 

I flera insatser där deltagarna har haft problematisk skolfrånvaro har de fått stöd till menings-
fulla aktiviteter som i förlängningen delvis eller helt hjälpt barnen tillbaka till skolan. Under 
året har vi börjat samarbeta med fler nya föreningar för att bredda utbudet i verksamheten 
ytterligare. Även fler lokala aktörer har gått in och sponsrat aktiviteter som gjort det möjligt 
att erbjuda fler barn kostnadsfria aktiviteter. Flera av de unga har även med stöd av grupperna 
fått sommarjobb. Det saknas dock liknande verksamhet för de yngsta barnen. I Kungsbacka 
kommun bor närmare 300 barn 3 - 5 år med övervikt och fetma. Kungsbackas samverkans-
modell sprids i Västra Götaland, och Kungälv och Mölndal planerar att starta upp verksam-
het under 2023. 

Hållbar livsmedelsproduktion
Vi har upphandlat flera viktiga livsmedelsavtal under året där vi har ställt tydliga krav för 
att främja en mer hållbar livsmedelsproduktion. Mycket fokus har legat på utvärdering 
och uppföljning för att verkligen nå upp till den nivå av hållbar produktion vi frågat efter. 
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Kungsbacka kommun ligger i framkant inom det här området, vilket blev tydligt när upp-
handlingen av kolonial-, kyl- och frysvaror blev en av tre finalister till Anbudspriset 2022. 
Anbudspriset är ett pris som delas ut av en förening med medlemmar inom näringslivet till 
den upphandlare som står bakom ett affärsmässigt och kvalitativt offentligt upphandlat 
avtal. Andelen ekologiska livsmedel landade på 34 procent, vilket är strax under vårt mål 
på 35 procent.

Under våren gjorde en student från Göteborgs universitet sitt examensarbete i miljöveten-
skap här. Studenten undersökte vår potential för självförsörjning av livsmedel. Studien 
visade bland annat att kommunen med råge är självförsörjande på ägg, spannmål och 
rapsolja men endast 1,7 procent av den mängd kyckling vi äter produceras i Kungsbacka 
kommun. När det gäller mjölkprodukter varierar graden mellan 25 procent för smör till 
40 procent för mjölk. Vad gäller kött producerades 25 procent av mängden nötkött vi äter 
inom kommunen och samma siffra för gris var 60 procent. Det odlas inga baljväxter som 
föda för människor i dagsläget, men åkerbönan som odlas för djurfoder skulle kunna passa 
även oss. När vi nu vet vad som produceras och skulle kunna produceras i vårt närområde 
ger det oss bättre förutsättningar i vår upphandling att styra mot en mindre sårbar livs-
medelsförsörjning.

Analys
I vår del av världen är hunger inget utbrett problem, utan snarare felnäring. Därför har man 
nationellt valt att lägga till indikatorer på övervikt och fetma i befolkningen i mål 2. Ur 
hälsosynpunkt är det farligare att utveckla fetma som barn än senare i livet. Tidiga insatser 
bland barn och unga är extra viktigt då studier visat att övervikt och fetma hos barn ofta 
blir bestående. 80 procent av barnen med övervikt och fetma behåller sin övervikt i vuxen 
ålder. 

Livsmedelsproduktion har stor påverkan på många av de globala målen men också de 
nationella miljömålen. Kommunens ambitionsnivå är att bland annat köpa in livsmedel 
som klarar minst de miljö- och djurskyddskrav som gäller för vår nationella produktion. 
Vi har en mycket hög andel svenska animaliska livsmedel. 34 procent av livsmedlen var 
ekologiska under 2022. 

Det är en stor utmaning med skenande livsmedelspriser, som är en konsekvens av kriget i 
Ukraina. Vår upphandling av grossistavtal på livsmedel kom i rätt tid, och innebar att våra 
priser 1 maj var fyra procent lägre räknat på hela avtalsvärdet jämfört med det tidigare 
avtalet. De kraftiga prisförändringarna under året har ändå inneburit en kostnadsökning 
på nästan 15 procent under hela 2022, eller totalt cirka fyra miljoner kronor. Det innebär 
att vi jämfört med tidigare avtalsperiod hamnar på en kostnadsökning om 11,6 procent.

Prisbilden på ekologiska produkter har inte påverkats lika mycket eftersom de inte är bero-
ende av energikrävande insatsvaror som konstgödsel. Ändå minskar efterfrågan på ekolo-
giska produkter nationellt, vilket innebär en tuff utmaning för våra ekologiska lantbrukare. 
I Kungsbacka kommun låg vi på målvärdet 35 procent ekologiska livsmedel fram till årets 
sista månader, då vi minskade inköpen av ekologiskt för att försöka sänka kostnaderna 
något. I ett läge där det är viktigare än någonsin med en robust inhemsk livsmedelsproduk-
tion för att minska vår sårbarhet är det viktigt att vi inte sänker våra krav på maten vi köper 
in för att spara några kronor på kort sikt. I stället behöver vi fortsätta förändra våra menyer 
och vad vi köper in för att undvika produkter med högt pris och stor miljöpåverkan.
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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.
3.8 Tillgängliggöra sjukvård för alla.
3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och 
föroreningar. 

KOLADAnyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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 85,9 

Medellivslängd män, år Totalt 82,2 82,6 83,1 83,3 83,4 

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  3 017

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män 2 639 2 460 2 381 2 434  2 488

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor 3 312 3 336 3 353 3 397  3 487

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Totalt 316,0 297,4 290,9 244,5  235,6

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Män 253,0 239,3 236,5 195,8  189,7

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Kvinnor 378,5 355,0 344,9 292,8  281,2

Förflyttning 

Psykisk hälsa
Kungsbacka kommuns ledningsgrupp antog i september 2021 kommunens handlingsplan 
för suicidprevention. Förflyttningar inom kommunens suicidarbete har gjorts gällande 
flera delar av kommunens arbete.  Bland annat har vi infört den evidensbaserade suicidpre-
ventiva metoden Youth aware of mental health, YAM, i samtliga kommunala högstadie-
skolor och på några av programmen på gymnasiet. Metoden ska stärka den psykiska hälsan 
och förebygga psykisk ohälsa. De första utvärderingarna som vi gjort med eleverna visar 
på goda resultat i enlighet med önskat utfall. Elever uttrycker en ökad kunskap om psykisk 
hälsa, var man kan få hjälp och hur man kan hjälpa en vän som mår dåligt. 
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I 2022 års elevenkät svarade 62 procent mycket bra eller bra på frågan om hur de mått 
eller känt sig de senaste sex månaderna. Detta är en ökning med sex procent jämfört med 
2021. Precis som föregående år anger pojkar att de mår mycket bra eller ganska bra i högre 
utsträckning än flickor, 73 procent respektive 50 procent. Glappet mellan könen var det-
samma år 2021; 68 procent för pojkar respektive 45 procent för flickor. Det innebär att den 
uppskattade hälsan ökat för båda könen.  

Invånare i åldrarna 18 - 84 år som skattat sitt hälsotillstånd i Folkhälsomyndighetens häl-
soenkät som bra har minskat något sen föregående år och glappet mellan män och kvinnor 
har ökat ytterligare. Andelen män som skattat sitt hälsotillstånd som bra är 80 procent 
medan samma siffra för kvinnor är 72 procent. Även när det kommer till invånare med 
ängslan, oro och ångest har glappet mellan män och kvinnor ökat något. 50,5 procent av 
kvinnorna och 27,5 procent av männen upplever ängslan, oro och ångest.

Under året har vi startat upp två strategiska samverkansgrupper för att förbättra samverkan 
mellan kommun och region. Den ena samverkansgruppen har fokus på vuxna individer 
med psykisk funktionsnedsättning, och individer med riskbruk, skadligt bruk eller bero-
ende. Barn är fokus i den andra samverkansgruppen och ska bidra till att barn och ungdo-
mar får rätt stöd. 

Under mellandagarna skickades cirka 1200 kuvert ut till kommunens nioåringar och 
deras vårdnadshavare. Kuvertet innehöll information till både barn och vårdnadshavare 
om utmaningar med mobilen och nätet. I utskicket fick varje barn en bok som handlar om 
utsatthet på nätet så som grooming, challenges och ryktesspridning. Syftet med utskicket 
var att öka kunskapen kring utsatthet men även bidra till att stötta vårdnadshavarna att 
börja samtal och diskussioner med barnen om dessa frågor. 

Fysisk aktivitet
Kommunen medverkar i Region Hallands projekt Kustnära vandringsled inom Kungs-
backa kommun för att främja hälsa och rekreation. Under 2022 har vi tecknat ett flertal 
nyttjanderättsavtal för att säkra leden. 

Utmaningen På egna ben är ett initiativ som ska få barn i årskurserna 4–6 att ta sig till 
skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt – i stället för de ofta kortare bilresorna. 
Fördelarna är att barnen får öva sig i att ta sig till skolan på egen hand, att trafiksituationen 
utanför skolan blir lugnare och att vi får många tillfällen att diskutera det hållbara resandet 
och vikten av fysisk aktivitet. Från vår kommun deltog sammanlagt 557 elever i årskurserna 
4 - 6 och en förskola. Kungsbacka kommun har flest deltagande klasser av de 16 kommuner 
som genomför utmaningen.

Förebygga drogmissbruk 
Under året har kommunen återupplivat nätverket med träningsanläggningar och polis 
i arbetet mot doping och narkotika. Fler gym har anslutit sig under året och nyanställd 
personal har gått utbildning för att stärka sin kunskap och kunna hjälpa till i kampen 
mot otillåtna preparat, droganvändning och kriminalitet. På så vis skapar vi även trevliga 
träningsmiljöer som gör att medlemmar kan känna sig trygga och fler känner glädje i att 
gå och träna. Det stärkta samarbetet mellan kommun, polis och träningsanläggningar har 
resulterat i att gympersonal tagit en snabb kontakt med polisen i de fall de haft misstanke 
om narkotika eller doping. 
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Kommunen har en bredd i insatser för öppenvård och även ett samverkansforum med 
Regionen Halland som heter Beroendeteamet för behandlingsinsatser för personer med 
missbruksproblematik inom Kungsbacka kommun. Sedan 2020 har Vuxenenheten en form 
av boendebistånd som ett led i en boendekedja eller vårdkedja efter ett bistånd i form av stöd-
boende eller behandlingshem. Det ger fler insatsnivåer inom boende som stöd i rehabilitering 
för personer från 18 år med stora svårigheter att komma in på bostadsmarknaden och som har 
eller har haft en missbruksproblematik eller har en psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. 
Under 2022 fick en boendekoordinator projektanställning för att ytterligare utveckla arbetet.  

Sjukvård för alla
Sjuksköterskor i hemsjukvården har under året vaccinerat patienter, enskilda som inte kan 
ta sig till primärvården samt enskilda på vård- och omsorgsboenden. Sjuksköterskorna har 
under året utfört cirka 880 vaccinationer mot covid-19.

Det saknas utbildad arbetskraft på arbetsmarknaden som kan rekryteras inom bland annat 
vård och omsorg. Enskilda individer behöver ta ett större ansvar för sitt sätt att leva eftersom 
vård- och omsorgssektorn inte kommer kunna erbjuda nuvarande omsorgsnivåer på sikt. 

Kemikalier och föroreningar
Arbetet med att begränsa farliga kemikalier i kommunens verksamheter går som en röd tråd 
i inköpsarbetet. Under året har vi ställt långtgående kemikaliekrav för bland annat dato-
rer, lekmaterial och kemiska produkter och det har gett en säkrare miljö för kommunens 
anställda och invånare. Vi kan se att utfasningen av kemiska produkter som innehåller utpe-
kade farliga ämnen enligt vår kemikalieplan minskar inom alla områden. Till exempel har vi 
tagit bort två tredjedelar av alla härdplastprodukter under året. Detta är bra eftersom de kan 
orsaka hälsoproblem som astma, allergier och eksem.

Badvattenprovtagningen har varit i fokus under sommaren på grund av att fyra kommunala 
badplatser klassats med sämre badvatten än tidigare år. Vi har genomfört extra provtagningar 
och även gjort en utredning. Vi har lagt stor vikt på förebyggande dialog och tydlig informa-
tion till kommunens invånare så att de kunnat känna sig trygga med att bada.  
 
Analys
I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i både 
globalt och nationellt perspektiv. Kommunen har dock samma utmaningar med psykisk 
ohälsa bland barn och unga som finns nationellt. Även invånare i åldrarna 18 – 84 år som 
skattar sin hälsa som bra har minskat i jämförelse med föregående år. Vi ser ett fortsatt glapp 
mellan könens välmående där killar och män mår generellt bättre än tjejer och kvinnor i 
kommunen. Dock är det sannolikt att det finns ett mörkertal bland killar och män då de ofta 
väntar betydligt längre med att söka hjälp för dåligt mående. Det finns också skillnader i 
hälsa mellan grupper i kommunen, till exempel utifrån utbildnings- och inkomstnivå.

Coronapandemin slutade klassas som en samhällsfarlig sjukdom den 1 april 2022. Vi kan 
hittills inte se några stora konsekvenser av pandemin på folkhälsan, men det finns farhågor 
om att det kan komma längre fram. Nationellt rapporterar Socialstyrelsen exempelvis om en 
ökning av självskada med eller utan suicidavsikt bland unga flickor som en del av pandemins 
efterverkningar. För 12-åriga flickor var ökningen mellan de första pandemiåren 80 procent. 
Ofta har diagnosen varit eller blivit depression eller ångest. Även giftinformationscentralen 
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rapporterar en stor ökning av antalet frågor om avsiktlig självdestruktiv handling bland 
flickor i det yngre åldersspannet 10 – 14 år. Ökningen som skett i de flesta regioner väcker 
oro då det finns ett tydligt samband mellan självskada och suicid.

I Sverige genomförs nu primärvårdsreformen ”God och nära vård”, som kommer att rita 
om kartan för var, när och hur vård ges till invånarna. Primärvårdsreformen syftar bland 
annat till att flytta vården närmare invånarna. Det kommer att påverka både primärvår-
den, som är regionens ansvar, och hemsjukvården som är kommunens ansvar. Det pågår 
ett arbete med att ställa om och följa upp utifrån reformen. Den innebär en omställning 
av välfärden med ökat fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det samman-
hållande arbetet syftar till att förbättra hälsa och välbefinnande, öka självständighet för 
invånarna och minska behovet av kommunala tjänster på sikt. 

En annan sorts hälsofrämjande arbete som vi bedriver i kommunen är kemikaliearbetet 
där vi varit framgångsrika de senaste åren. Våra krav på leverantörerna flyttar fram posi-
tionerna, så att vi gynnar de som kan erbjuda bra produkter och har god kännedom om det 
de säljer. Vi ser stora framsteg i kommunens kemikaliehantering där vi har bytt ut ett stort 
antal kemiska ämnen med farliga egenskaper de senaste åren.

En god samverkan med andra aktörer, såsom Region Halland och övrig primärvård på 
vårdcentralerna, är av stor vikt för invånarnas hälsa och välbefinnande. Samverkan mellan 
kommun, region och primärvård har intensifierats under coronapandemin, men är också 
ett område där vi behöver lägga extra mycket fokus framöver.

För att kunna möta den demografiska utmaningen som vi står inför lokalt likväl som 
nationellt, är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet centralt. Genom att fokusera 
och satsa brett på arbetet med social hållbarhet utifrån ett jämlik- och jämställdhetsper-
spektiv ökar vi förutsättningarna för att möta utmaningen på bästa sätt. 
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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

KOLADAnyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt 82,9 85,5 85,1 86,1 87,4 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt 92,0 92,3 90,6 93,6 91,4 89,8

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män 89,5 90,7 88,9 93,4 92,1 89,5

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor 94,7 94,0 92,4 93,8 90,5 90,0

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 83,9

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män 75,1 75,7 80,1 78,0 79,3 79,6

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor 86,4 81,4 84,1 86,1 85,7 88,3

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Totalt

78,8 78,7 80,8  82,0  

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Män

77,9 79,7 80,5  79,3  

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Kvinnor

79,6 77,8 81,2  84,4  

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt 47,8 48,3 48,8 49,6  50,6

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män 42,6 42,8 43,1 43,6  44,3

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor 52,9 53,7 54,5 55,6  56,7

Förflyttning 

Pandemins effekter
En utmaning under våren var den höga frånvaron av medarbetare i framför allt förskolorna 
då en mer smittsam variant av coronaviruset spreds i hela samhället.  Sjukfrånvaron var 
hög men även rekommendationerna om ökad provtagning skapade stor frånvaro då det tog 
lång tid att få sina provsvar. För att möjliggöra att så många förskolor som möjligt kunde 
vara öppna under perioden så erbjöd sig flera medarbetare från andra förvaltningar att gå 
in som vikarier på förskolorna. I samarbete med gymnasiet arbetade även elever som läser 
sista året till barnskötare barnskötarprogrammet som vikarier på förskolorna. Arbetet 
kunde eleverna sedan tillgodogöra sig som en del i sina studier. 

På grund av pandemin har Kungsbacka fått extra statsbidrag med 9,9 miljoner kronor som 
tillfällig förstärkning från den så kallade Skolmiljarden. Bidraget syftar till att förbättra  
goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevernas kunskapsutveckling 
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och hälsa till följd av pandemin. Elevhälsoarbetet har haft fokus på att främja välmå-
ende och att därmed få eleverna att vilja komma till skolan även efter pandemin. Flera 
av insatserna har varit inriktade på att stärka klassammanhållningen och tryggheten. 
Det har bland annat handlat om uppstartsaktiviteter för samtliga årskurser, men också 
gemensamhetsaktiviteter utspridda under hela året. 

Kvalitativa och trygga lärmiljöer
Kommunen har ett långsiktigt arbete för att öka elevernas måluppfyllelse som pågår 
år 2020 – 2025. Tre områden är i fokus, det är matematiskt lärande, undervisningens 
kvalitet och jämställd utbildning. Under 2022 har medarbetare inom skolan fått ökad 
kompetens och medvetenhet om vad som, utifrån vetenskaplig grund, ger kvalitet i 
undervisningen och i det pedagogiska ledarskapet och därmed får effekt på barn och 
elevers lärande. Vi ska planera, genomföra och utvärderas undervisningen utifrån veten-
skaplig grund. 

Ett antal skolor och förskolor i kommunen har byggts om och till under 2022 och en 
ny organisation för skolor i Åsaområdet har beslutats. Vid all ny- och ombyggnad har 
kommunens koncept för utbildningslokaler tillämpats, både vad gäller utformningen 
av lokalerna och inredning. Det innebär att lärmiljöerna som skapas är flexibla och kan 
anpassas efter lärsituation och elevernas olika behov.

Inom den sociala lärmiljön har gymnasierna arbetat med jämställdhet, motivation och 
mot kränkande behandling och diskriminering. Syftet är att öka tryggheten och värna 
om en trygg kultur på skolorna. För att stärka arbetet med normer, jämställdhet och 
inkludering genomförde Tingbergsskolan projektet HBTQ kunskap för inkluderande 
arbetssätt. Vi sprider nu arbetssättet och lärdomarna till andra skolor. Vi gör också flera 
olika satsningar som har kopplingar till elevers upplevda trygghet, elevernas måluppfyl-
lelse och psykiska hälsa. Elevenkäter från 2021 visar att 19 procent av flickorna i årskurs 
9 inte upplevde trygghet i skolan.

Jämlikhet
Andelen elever med gymnasieexamen var 95,1 procent för året. Det är en liknande nivå 
som 2021 och 2020, men ändå en ökning med 2,1 respektive 0,7 procent. Den genom-
snittliga betygspoängen var 14,4 vilket är en marginell ökning med 0,1 procent jämfört 
med förra läsårets resultat. Tendensen är svagt uppåtgående under de senaste åren. Elev-
ernas studieresultat är goda men det finns en avvikande trend gällande kunskapsresulta-
ten inom gymnasiet, som inte står i rätt förhållande till kommunens förutsättningar. Det 
innebär att resultaten är lägre än vad vi kan förvänta oss i en kommun som Kungsbacka.

För grundskolan finns skillnader i elevernas meritvärde mellan olika boendeområden i 
kommunen. Skillnaden mellan områden med högst och lägst genomsnittligt meritvärde 
är 51 poäng (statistik från 2020). De områden med lägre meritvärde har också en lägre 
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genomsnittlig inkomst, lägre utbildningsnivå och fler utrikes födda i befolkningen vilket 
visar att socioekonomiska faktorer påverkar barns möjligheter att lyckas i skolan. En analys 
av Rebas (Regionala bilder av segregation) visar att betygmedelvärdet också varierar mellan 
grundskolorna.

Analys
Sambandet mellan utbildningsnivå och välmående är tydlig i flera studier. Högre andel elever 
med fullföljd gymnasieutbildning ökar förutsättningarna för välmående bland unga. Gymnasie-
elevernas studieresultat är goda men resultaten är lägre än vad vi kan förvänta oss i en kommun 
som Kungsbacka, som har en relativt hög utbildningsnivå i befolkningen och en lägre andel 
nyanlända än många andra kommuner. Kommunen kommer att utreda orsakerna till avvikelsen 
under 2023. Det är också viktigt att bevaka och analysera ojämlikheten i meritvärde i grundsko-
lan.

Genom att fokusera på utvecklingsarbete kring undervisningens kvalitet, jämställdhet och 
värderingar så stärker vi långsiktigt förutsättningarna för att se effekter på elevernas lärande och 
välmående. Många skolor satsar på goda lärmiljöer och det är också betydelsefullt. 
För många elever hade pandemin och distansundervisningen en negativ inverkan på måendet 
och flera har haft svårt att återvända till skolan och därmed följa undervisningen och känna 
tillhörighet till program och klass. På kort sikt kan vi dock inte se att coronapandemin påverkat 
måluppfyllelsen negativt. Pandemin har också gjort det extra tydligt att en god psykisk hälsa är 
en förutsättning för att kunna nå goda skolresultat. Därför är det förebyggande och främjande 
folkhälsoarbetet med fokus på barn och unga av stor vikt. Läs mer om detta under mål 3 – God 
hälsa och välbefinnande.

 Meritvärden för grundskolor i Kungsbacka kommun våren 2021. Källa: Rebas
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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

KOLADAnyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Totalt 62 63 65 66  69

    Varav andel (%) Män 80 80 81 82  83

    Varav andel (%) Kvinnor 58 59 61 62  65

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg, andel (%) Totalt

61 61 63 61  66

    Varav andel (%) Män 78 79 82 81  83

    Varav andel (%) Kvinnor 59 60 61 59  65

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola inkl. förskoleklass, andel 
(%) Totalt

64 65 64 65  68

    Varav andel (%) Män 77 77 78 76  76

    Varav andel (%) Kvinnor 61 62 61 62  66

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola och komvux, andel (%) 
Totalt

68 76 75 74  77

    Varav andel (%) Män 77 82 80 87  85

    Varav andel (%) Kvinnor 63 73 71 66  71

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och familjeomsorg, andel (%) 
Totalt

69 71 74 75  71

    Varv andel (%) Män 90 86 86 90  77

    Varav andel (%) Kvinnor 66 68 72 73  70

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och fritid, andel (%) Totalt 62 68 64 66  65

    Varav andel (%) Män 77 77 64 66  73

    Varav andel (%) Kvinnor 51 62 64 65  62

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning, andel (%) Totalt

46 48 51 53  55

    Varav andel (%) Män 64 63 61 64  70

    Varav andel (%) Kvinnor 44 46 50 51  53
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Titel 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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  76,9

  
Förflyttning 

Diskriminering av kvinnor och flickor
Flera förvaltningar deltar i satsningen heltid som norm. Det är främst i de kvinnodomine-
rade yrkena som en högre andel varit deltidsarbetande. Utfallet för heltidsarbetande under 
2022 har ökat jämfört med 2021, och ligger strax över 63 procent på förvaltningen för Vård 
& Omsorg. Inom förvaltningen för Service har enheten lokalvård höjt andelen heltidsan-
ställda medarbetare från 88 procent till 91 procent och enheten måltid har nått sitt mål på 
70 procent, och ligger i nuläge på 74 procent. 

Inom det kommungemensamma arbetet med rekryteringar så har Rekryteringscenter 
under året tagit bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Förändringen 
bidrar till en ännu mer jämställd och rättvis rekryteringsprocess. Rekryteringscenter har 
under 2022 tagit fram material för en workshop i jämställd rekrytering som alla förvalt-
ningar inom kommunen ska kunna använda.  

Under året har kommunens föräldraskapsstöd erbjudit digitala kurser vilket har resulterat i 
att fler män deltagit i utbildningarna. Tjänstepersoner och chefer har fått utbildning i jäm-
ställdhetsintegrering. Utgångspunkten är likvärdig service och tjänster gentemot invånare.

Våld i nära relation
Kommunen antog en gemensam handlingsplan mot våld i nära relation under våren 2022. 
Under året har verksamheter påbörjat ett arbete kring hur arbetet ska se ut. Exempel på 
insatser är att vi tagit fram ett årshjul med olika aktiviteter och kompetenshöjande insat-
ser. Det pågår också ett arbete med att ta fram en plan kring hur arbetet ska se ut ur ett 
arbetsgivarperspektiv och vi har bildat en referensgrupp för arbetet mot våld i nära relation. 
En effekt av arbetet med en kommungemensam handlingsplan är att frågan om våld i nära 
relation och hedersrelaterat våld och förtryck lyfts och diskuteras i fler sammanhang, vilket 
bidrar till en ökad kunskap och medvetenhet.

Under hösten har kommunens familjefridsteam fått förstärkt kompetens för att kunna 
möta behovet av stöd till våldsutövare. Familjefridsteamet erbjuder samtalsstöd till både 
våldsutsatta och våldsutövare i de fall en risk- och skyddsbedömning är gjord och perso-
nerna är säkra och kan bo eller stanna i kommunen. Familjefridsteamet har hög tillgäng-
lighet och kan också erbjuda tre till fem stödsamtal innan insatsen biståndsbedömds.

Det finns ett beslut om finansiering och ett samarbete mellan de halländska kommunerna 
och Region Halland att starta en samtalsgrupp för våldsutövare. Rekrytering av personal 
är klar och medarbetare på Vuxenenheten är inbjuden till samverkansmöte kring utveck-
lingen av gruppen. Behandlingsgruppen kommer att vara placerad i Varberg.  
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Jämställdhet mellan könen
På uppdrag av regeringen gjordes en ändring i läroplanen för grundskolan (LGR 22) kring 
området Sexuell hälsa. Området har bytt namn till Sexualitet, samtycke och relationer och 
innebörden av samtycke, normer, jämställdhet och rektorsroll har förtydligats. Nu uttrycks 
tydligt att det är ett ämne som alla ska jobba med oavsett vilken roll man har i skolan. I sam-
band med att höstterminen startade fick samtliga rektorer i grundskolan ta del av en presen-
tation om förändringarna och vad de innebär. För att höja medvetenheten och kompetensen 
kring ämnet genomförde vi även en föreläsning riktad till all personal i förskola, grundskola 
och gymnasiet. Vi håller också på att bygga upp en bank med material för att stötta pedagoger 
och rektorer i sitt arbete.

Jämställdhet är en viktig fråga i hållbarhetsarbetet för skolorna. I elevenkäten på gymnasiet får 
eleverna ta ställning till om lärarna ger killar och tjejer samma förutsättningar. Resultatet för 
2021 visar att 81 procent svarade att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet. Det 
var den högsta siffran sedan mätningen startade 2017. I 2022 års enkät var frågan i stället om 
alla behandlas lika av lärarna oavsett könsidentitet. 71 procent svarade att det stämmer till stor 
del eller helt och hållet, medan 14 procent svarade att det stämmer till viss del. 71 procent är 
något lägre än Göteborgsregionen där siffran är 73 procent.

Det finns tydliga skillnader mellan studieresultat för flickor och pojkar på Kungsbackas gym-
nasieskolor i kommunen. Precis som i nationella jämförelser når pojkarna lägre studieresultat 
än flickorna och denna trend har funnits under en lång tid. Det är generellt fler flickor som tar 
gymnasieexamen på gymnasieskolorna i kommunen. Antalet gymnasieprogram där flickor får 
högre betyg än pojkar har däremot minskat sedan föregående år.

Inom collegeplattformen Teknikcollege bidrar man till jämställdhet genom samverkansprojek-
tet Teknikcampen. Teknikcampen är en aktivitet som riktar sig till tjejer i årskurs 7 och 8 och 
är till för att locka fler tjejer till branschen.

Analys
Jämställdhetsarbete handlar mycket om bemötande och att ändra beteende, inte bara om heltid 
som norm och medianinkomster. Arbetet med jämställdhet hänger ihop med alla mål i Agenda 
2030 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 exempelvis mäns 
våld mot kvinnor samt representation.

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem och bidrar till att den våldsutsatta individen har 
svårt att utvecklas och nå sin fulla potential. Utsatta individer riskerar akuta skador men även 
kroniska besvär som påverkar måendet resten av livet. I Kungsbacka kommun har vi under året 
förflyttat oss inom området genom att anta en handlingsplan. Men vi har även arbetat med att 
kompetensutveckla tjänstepersoner i bemötandet och stöttningen av utövare. Detta i samver-
kan med fler kommuner i Halland. Att kunna stötta och arbeta med utövarna är en viktig del i 
arbetet mot våld i nära relation. 

Arbetet med jämställdhet är också viktigt för att kunna möta utmaningarna som finns kring 
den demografiska utvecklingen. Idag är det framför allt inom de kvinnodominerade yrkena 
som de stora utmaningarna med rekrytering finns. Det rapporteras redan om svårigheter att 
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rekrytera utbildad personal och upprätthålla kvaliteten på arbetet inom exempelvis vård och 
omsorg. Att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer är en av många förebyggande 
insatser som bidrar till att fler, framför allt, kvinnor mår psykiskt och fysiskt bra och kan stå till 
arbetsmarknadens förfogande. 

I kommunen arbetar vi med heltid som norm och andelen heltidsarbetande fortsätter öka. Det 
är fortfarande många medarbetare som själva inte önskar arbeta heltid, vilket både gör det till 
en arbetsgivarfråga och till en bredare samhällsfråga.
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Globalt mål: Rent vatten och sanitet  

Aktuella delmål
6.1 Säkert dricksvatten för alla 
6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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 

Säkert dricksvatten för alla
För att säkerställa tillgång till rent dricksvatten inventerar  vi och gör regelbunden tillsyn 
av verksamheter inom vattenskyddsområden. För att minska användning av dricksvatten 
utnyttjas å-vatten från Kungsbackaån för bevattning av kommunens parker och grönytor i 
staden. Målet är att 70 procent av bevattningen ska ske med å-vatten och resultatet för 2022 
visar att vi är nära med 66 procent. 

Vattenkvalitet och avloppsrening 
Kommunen lämnade in en reviderad ansökan för framtidens avloppsrening. Kommunens 
plan är att bygga om Hammargårds reningsverk för att det ska klara högre belastning, med 
ökad rening från en växande befolkning och skärpta miljökrav. Miljöprövningsdelegationen 
ska avgöra frågan och kommer att troligen att ge besked i början av 2023. 

Sandfilter på Hammargårds reningsverk har byggts om, vilket ökat reningseffekten samti-
digt som vi hade flera kraftiga regnoväder. Det resulterar i att avloppsvattnet renats enligt 
tillstånd. Vi når däremot inte målet om rening med god marginal. Det pågår en ombyggnad 
på Ölmanäs reningsverk för ökad rening av avloppsvatten, för att minska utsläpp av närings-
ämnen fosfor och kväve samt partiklar till Kungsbackafjorden.

Det har varit extremt hög efterfrågan på kommunens avloppsslam, sannolikt på grund av 
stigande gödselpriser som är påverkade av det rådande världsläget. Slammet har fört tillbaka 
näringsämnen till jordbruksmark och minskat behovet av importerad mineralgödsel. 
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Klassningen för våra 27 vattendrag har justerats efter en kvalitetsgranskning 2021. Det 
resulterade i att andelen vattendrag med god status ändrats från 22 procent till 19 procent 
med måttlig status utifrån uppställda kriterier. Antalet vattendrag med god status är det 
samma, fem stycken. 

Vattenförekomster i Kungsbacka kommun med ekologisk status för vattendragen. Källa VISS

Måttlig status 63%

God status 19%

Otillfredsställande status 19%

Säker vattenförsörjning
En del i arbetet att effektivisera vattenanvändningen och säkra vattenförsörjningen är en 
formaliserad samverkan över kommungränser från Göteborg till Varberg. Det finns nu 
ett sammankopplat dricksvattensystem för att kunna leverera dricksvatten över kommun-
gränser vid krissituationer, som långvarig torka och andra oförutsedda incidenter. För att 
långsiktigt säkra försörjningen av dricksvatten till en växande befolkning pågår förarbete 
till en ansökan för en ny vattendom för att kunna öka vattenuttag från Lygnern.  

En grupp med representanter från olika verksamheter i kommunen deltog vid en regional 
nödvattenövning. Syftet med övningen vara att säkerställa vår förmåga att upprätthålla 
dricksvattenförsörjningen vid stora samhällsstörningar. Vi har även övat på att montera 
upp mobila översvämningsskydd längs Kungsbackaån för att begränsa och förhindra 
översvämningar i fastigheter.

Vi deltar i flera nationella projekt om vattenanvändningen för att få kunskap om vattenan-
vändning och vad som driver en ökad användning. Resultaten visar att störst användning 
av dricksvatten är när många använder lite mer vatten jämfört med när några få använder 
mycket mer vatten. Flödestoppar drivs av lokala förutsättningar. Vi kommer att kunna 
använda underlaget för att minska risken för bevattningsförbud.

För att minska användning av dricksvatten pågår flera projekt för att effektivisera vat-
tenanvändningen. Ett projekt som nu är ordinarie driftarbete är bevattning av stadens 
parker och planteringar där vi använder å-vatten från Kungsbackaån. Under året började 
vi även vattna fotbollsplanen vid Elof Lindälvs gymnasium med å-vatten och det är för-
berett att kunna bevattna Inlags konstgräsplaner. Vi bedömer att vi kommer nå målet att 
utnyttja å-vatten till 70 procent under nästa år. I år är siffran 66 procent. 
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Analys  
Det är liten risk att det blir vattenbrist med Lygnern som vattentäkt. Det som vi ser som 
en framtida utmaning är behovet med ett nytt tillstånd för vattenuttaget för att försörja en 
växande befolkning. Arbetet med att effektivisera vattenanvändningen och säkra vattenför-
sörjningen är på rätt väg men vi behöver öka arbetet både i vår kommunala verksamhet och 
tillsammans med den privata sektorn. Kommunen har deltagit i flera projekt under året som 
visar att det även finns stor potential att bjuda in privata fastighetsägare för ökat engagemang 
i att ändra beteenden och minska dricksvattenförbrukningen.

Det finns stora utmaningar i att nå målet med god status för kommunens sjöar och vatten-
drag och arbetet med vattenförvaltning behöver intensifieras. Endast 19 procent av kommu-
nens vattendrag har god ekologisk status, och för de med sämre än god status, är många pro-
blem kopplade till övergödning och fysisk påverkan. Med en omklassning inför nuvarande 
förvaltningsperiod sjönk andelen vattendrag med klassningen god status. Det kan bero på 
att nya data kommit fram för en mer korrekt bedömning, inte att kvaliteten på vattendragen 
förändrats. Vi behöver ta fram mer underlag för många av våra vatten för att kunna göra rätt 
prioriteringar.  Vi behöver göra åtgärder för att minska utsläppen av näringsämnen, samtidigt 
som vi behöver göra insatser för att återställa vattendrag till naturliga förhållanden. Ofta kan 
mindre och kostnadseffektiva åtgärder göras för att åtgärda vandringshinder och förbättra 
vandringsmöjligheter för fisk och andra djur.
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Globalt mål: Hållbar energi för alla  

Aktuella delmål
7.1 Tillgång till modern energi för alla
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet
7.A Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/
kund

98 50 83 86 151 110

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geogra-
fiska området, andel (%)

98,8     99,5

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, 
MWh/inv

  17 16  15

Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv 8 7 7 7  7

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska området, 
MWh/inv

2 2 2   2

Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det geografiska 
området, MWh/inv

  2 2 2 

Slutanvändning av icke-förnybara bränsletyper inom det geogra-
fiska området, MWh/inv

  5   5

 

Förflyttning 

Modern energi för alla 
Kommunen har under året tagit fram en solkarta för att invånarna ska kunna se vilken 
potential deras fastighet har för att kunna dra nytta av solceller. Solkartan gör det möjligt 
för invånarna att själva se hur mycket solenergi de kan producera på sin fastighet och det 
bidrar till energieffektivisering och i förlängningen till minskad klimatpåverkan.

Vi har under året inventerat elberoende samhällsviktig verksamhet inom kommunen. 
Sammanlagt har vi identifierat över 400 verksamheter; både kommunala, privatägda och 
andra driftsformer. Inventeringen kan elnätsbolagen använda vid bristsituationer. Projek-
tet kommer fortsätta även under 2023. I tillsynen av miljöfarliga verksamheter ställer vi 
frågor som berör energieffektivisering för att stödja kunden att minska sin energianvänd-
ning. 

Vi sparar energi och el
För att möta de ökade elpriserna och minska risken för elbrist har har vi gjort åtgärder för 
att energieffektivisera och få ner elanvändningen i våra lokaler. Förutom den ordinarie 
driftoptimeringen och plan för energiåtgärder så tog vi under hösten fram en akut åtgärds-
plan fram. Det resulterade i att vi genomförde informationsinsatser, sänkta temperaturer 
och avstängd ventilation i vissa fastigheter nattetid.
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Energimässigt har året varit lite varmare än ett normalår både graddagsmässigt (94 procent) 
och solinstrålningen (110%). Målet är att energianvändningen i våra lokaler ska minska med 
två procent varje år. Under 2022 minskade vi energianvändningen med 3,84 procent. Detta 
har vi främst gjort genom energieffektiva investeringar, såväl vid reinvesteringar som vid 
nyproduktion, mer energieffektiv utrustning och att vi ställer högre krav än Boverkets rikt-
linjer vid byggnation. Även Eksta AB har lyckats minska sin energiförbrukning under 2022 
vilket gjort att driftkostnaderna har hamnat på samma nivå som 2021 trots prisökningarna. 
Eksta har färdigställt Björkris vård & omsorgsboende med 120 lägenheter som byggs enligt 
Passivhuskriterierna FEBY Guld.

Det går åt mycket energi vid pumpning av kommunens dricks- och avloppsvatten. Därför 
är det viktigt att minska elanvändningen och att se till att ledningsnätet är tätt så att inget 
pumpas i onödan. Vi utreder och åtgärdar tre geografiska områden varje år. Sedan 2020 har 
förvaltningen undersökt elva områden och vi undersöker fler fastigheter än målet på 1000 
fastigheter per år (se tabell). En lärdom av undersökningarna är att 5-10 procent av de under-
sökta fastigheter hade en felkoppling av dagvatten till spillvattenledningarna. Fastigheter 
som inte är rätt kopplade kan påverka mängden tillskottsvatten till avloppsreningsverken, 
men de kan också ha en miljöpåverkan på omkringliggande vattendrag.

Nya maskiner och pumpstationer är betydligt mer energisnåla och vi har fram till 2022
byggt om 13 pumpstationer samtidigt som vi fått två nya pumpstationer. Om det viktigaste 
är att minska energiförbrukningen så är det näst viktigaste att använda så fossilfri energi 
som möjligt. I februari invigdes solceller på taket till en pumpstation, vilket minskar behovet 
av att köpa in annan el.

Indikatorer Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Utfall 
2022

Målvärde 
2022

kWh per renad m3 avloppsvatten ska minska 0,87 0,92 0,91 Ja

Antal fastigheter som kontrollerats att de är 
rätt kopplade på avloppsnätet

562 1 478 1 697 1 000

En av kommunens största byggnader, Teknikens hus, har blivit miljödiplomerat under 2022. 
De arbetar för att minska energiförbrukningen i lokalerna genom att arbeta aktivt med att 
stänga av strömmen till datorerna och styra belysningen.

Många söker sig till ekonomisk rådgivning och även energirådgivningen som har fått mer än 
en dubblering av ärenden, mycket på grund av stigande energipriser. 

Öka andelen förnybar energi
Kommunen har cirka 40 solcellsanläggningar på sammanlagt cirka 18 000 kvadratmeter 
installerade solceller. Det innebär en ökning med cirka 1 000 kvadratmeter under 2022. 
Solcellsanläggningarnas installerade effekt är 3 100 kW. Den egengenererade elenergin i 
förhållande till köpt elenergi har ökat från 10,2 procent till 11,5 procent. Redan under 2021 
nådde vi målsättningen på minst tio procent. Totalt i kommunen är självförsörjningsgra-
den för el 18 procent. Kommunen ställer miljö- och energikrav när vi hyr lokaler genom 
så kallade gröna hyresavtal och det innebär bland annat att vi ställer energikrav på externa 
fastighetsägare.
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Analys
Kungsbacka kommun som har som mål att fördubbla produktionen av förnyelsebar energi 
fram till 2030 jämfört med 2016 inom sitt geografiska område (se tabell nedan från Kli-
matstrategi 2022). Samtidigt är målsättningen att energianvändningen per invånare ska 
minska med 30 procent till 2030. Efter 2045 ska hela Kungsbacka vara koldioxidneutralt. 

Produktion av förnyelsebar energi i Kungsbacka. Målet är en fördubbling mellan 2016 
och 2030.

Den största delen av förnyelsebar energi kommer från vindkraften idag, men utbygg-
nadstakten är låg och därför bedömer vi att produktion av solenergi har en större egentlig 
möjlighet att stå för den största produktionen. Det är ett steg på vägen att kommunen 
bidrar med en så kallad solenergikarta men det krävs en rejäl satsning på sol med bland 
annat parker för att nå målet. Kommunen behöver också bli mycket bättre på klimatssmart 
byggande och helst redan nu bygga klimatneutralt. Vi behöver stötta våra invånare med att 
minska sin energiförbrukning vilket både gynnar plånbok och klimat.



32      Hållbarhetsbokslut 2022   Kungsbacka kommun

Globalt mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Aktuella delmål: 
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet 
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
8.5. Uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla 
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
8.8. Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker 
arbetsmiljö för alla arbetstagare
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt 275,4 278,9 282,3  287,9  

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/sysselsatt Totalt 809,0 830,0  821,0  873,0  

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller stude-
rar, andel (%) Totalt

5,6 5,7 5,6  5,6  

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller stude-
rar, andel (%) Män

5,3 5,6 5,9  6,4  

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller stude-
rar, andel (%) Kvinnor

5,9 5,7 5,3  4,6  

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  87,0

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) 
Män

88,4 87,9 86,9 86,3  87,1

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) 
Kvinnor

87,1 86,7 86,7 86,1  86,9

  

Förflyttning 

Vi reparerar mera 
Kommunen har upphandlat ett avtal för reparationstjänster av mobiltelefoner och 
surfplattor. Det har gjort det enklare och billigare att laga eller byta ut dåliga batterier, 
trasiga skärmar och liknande. Under en period var det svårt att kunna köpa in 
telefoner, vilket gjorde att avtalet nyttjades flitigt. Under den del av året som avtalet 
var i gång lagades 128 mobiltelefoner, vilket sparat nio ton utsläpp av koldioxid och 
elva ton avfall i tillverkningen jämfört med om vi skulle ha köpt nya telefoner. Avtalet 
för surfplattor startade 1 oktober, och 19 plattor blev lagade innan årets slut.
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Vi har upphandlat skrädderiavtalet för arbetskläder och andra textilier igen. Denna gång 
upphandlade vi det som ett reserverat kontrakt för att bidra till att sociala företag ska 
kunna fortsätta och utveckla sina verksamheter. Vår avtalade leverantör lagar bland annat 
arbetskläder på Teknikens hus. Under 2022 har 25 plagg därifrån lämnats in för reparation, 
framför allt dragkedjor, muddar, reflexer och storleksanpassningar. Det finns också ett 
samarbete med kommunens arbetsintegrerade sociala företag. De har anställt människor 
som stått långt ifrån arbetsmarknaden som rustar upp cyklar från återvinningscentralerna 
för att sedan kunna sälja dem vidare. 

I upphandlingen av datorer viktade vi reparationer högt, för att få till så fördelaktiga priser 
som möjligt på dessa och i det nya avtalet kommer begagnade reservdelar användas så långt 
som möjligt för att minska miljöpåverkan och ledtiderna. Kungsbacka ligger till exempel 
väl framme när det gäller digital fakturahantering. För åttonde året i rad i Sverige hade 
e-handeln högst andel fakturor med ett automatiskt flöde.

Vi utbildar medarbetare
Under året har kommunen startat en stor satsning på alla medarbetare genom 
en utbildningsinsats i Utvecklande Medarbetarskap. Detta är startskottet för ett 
kulturarbete som kommer att pågå många år framöver och som är nära kopplat 
till kommunens befintliga satsning på Utvecklande Ledarskap. Utvecklande 
Medarbetarskap bygger på forskning från Försvarshögskolan som är bra både för 
arbetsgivare och arbetstagare eftersom det främjar den inre motivationen till uppdraget, 
arbetsglädje och engagemang, välmående på jobbet och personlig utveckling.

Arbetsmarknaden är god
Arbetsmarknaden återhämtade sig efter pandemin och arbetslösheten har varit låg under 
hela 2022. Det har varit ett lågt inflöde till kommunens Kompetenscenter, och det är fler 
utskrivna än inskrivna i arbetsmarknadsprocessen. Ungdomar har också fortfarande goda 
möjligheter att få arbete omgående. För elever som gick ut år 2019 är andelen elever som 
etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerar ett år efter examen 34,2 procent respektive 
36,1 procent. I riket är motsvarande siffror 26,5 procent respektive 46, 2 procent.
Vi bedömer att arbetsmarknaden i kommunen är fortsatt god. Detta trots att antalet varsel 
ökade i viss mån och att det fanns färre lediga jobb i oktober 2022 jämfört med oktober 
2021 inom kommunen som geografiskt område. Förändrade förutsättningar på arbets-
marknaden ökar möjligheten för en effektiv och kvalitativ samverkan mellan parter på 
arbetsmarknaden.

Vi jobbar med ungdomar
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. Ung Företagsamhet ökade något läsåret 
2021/2022 till 473 elever jämfört med 428 föregående läsår. 

I Kungsbacka ser vi tendenser till att antalet unga som inte går i skolan eller riskerar att 
hoppa av sina studier ökar. Kungsbacka kommun har ett stort fokus på förebyggande 
arbete och en kommungemensam handlingsplan för arbetet är klar. En nätverkskarta 
över alla funktioner på olika förvaltningar är framtagen. Syftet med nätverkskartan är att 
förenkla samarbetet mellan olika funktioner internt i kommunen och för att lättare kunna 
hitta samarbetspartners så att ungdomarna inte ska hamna mellan stolarna. För att snabb-
are komma i kontakt med ungdomar har vi sjösatt en sms-tjänst inom det kommunala 
aktivitetsansvaret i större skala under sommaren 2022. Det kommunala aktivitetsansvaret 
innebär att kommunen ska göra insatser för ungdomar under 20 år som inte studerar på en 
gymnasieskola.
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Vi utvecklar destinationen
Vi har arbetat med att förverkliga platsvarumärket under året. Utifrån målformu-
leringen att vi ska göra en kraftfull förflyttning av Kungsbackas varumärke har vi 
identifierat fokusområden som platsen, staden och näringslivet med delmål inom 
respektive område. För att få en nulägesbild av hur invånare och besökare ser på 
Kungsbacka idag gjorde vi en omfattande attitydundersökning. Arbetet med desti-
nationsutveckling pågår också för att få fler övernattande besökare till kommunen.

Under året anordnade kommunen Kungsbackagalan, där eldsjälar och entusiaster inom 
kultur, idrott och föreningsliv hyllades. Galan är ett sätt att få fler att upptäcka kultur- och 
fritidsutbudet i kommunen.  Kommunen upprättade även en dialog med de kulturella och 
kreativa näringarna. Sektorn är etablerad och är identifierad som möjliggörare för innova-
tivt och attraktivt företagsklimat. Vi kommunicerar dels med en referensgrupp, dels med 
cirka 140 företagare inom sektorn. Ett tjugotal företagare var engagerade i att genomföra 
Kungsbacka Kulturfestival. Ett starkt och mångfasetterat fritt kulturliv bidrar även till en 
attraktiv kommun.

Analys
År 2022 har varit ett ekonomiskt oroligt år. Pandemin bidrog till ökad inflation och mate-
rialbrist i många branscher som invasionen av Ukraina sedan förvärrat genom snabbt ökade 
priser på energi, livsmedel och drivmedel. För att bromsa inflationen höjdes styrräntan vid 
flera tillfällen under året. Ännu har det ekonomiska läget inte hunnit få en allvarlig påver-
kan på kommunens ekonomi men under 2023 förväntas Sverige gå in i en lågkonjunktur 
med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet. I takt 
med att vi tar nya lån är det troligt att kommunens räntekostnader ökar kraftigt. Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, har under 2022 varnat för att ökade pensionskostnader 
kommer att slå hårt mot kommuners och regioners ekonomier de kommande åren. Det 
sker samtidigt som kostnader för IT, städning, snöröjning och underhåll ökar. I SKR:s 
ekonomirapport från december 2022 spår de balans i konjunkturen först 2026.  

Vår demografiska utveckling där fler blir äldre innebär också ekonomiska utmaningar 
inom de närmaste åren. Färre i arbetsför ålder kommer behöva försörja fler, samtidigt 
som det finns brist på utbildad personal inom vissa yrkesgrupper inom välfärden. Detta 
innebär att hela kommunsektorn samt vård- och omsorgssektorn i synnerhet befinner sig i 
en omfattande förändringsresa. En del av lösningen för att hantera konsekvenserna av ett 
samhälle i förändring är att utveckla nya arbetssätt, digitalisera och effektivisera. 
Kommunen har fortfarande en stabil ekonomi men behöver fokusera på långsiktig plane-
ring och budgetering. Kommunsektorn behöver nu både hantera ett ekonomiskt tufft läge 
samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens är svår på många 
håll och ökar väsentligt kommande år.

Trots läget i världen och den ekonomiska krisen som närmar sig så kan vi under 2022 inte 
se några direkta effekter på arbetsmarknaden. Den generella bilden är att arbetsmarkna-
den är god i Kungsbacka. En utmaning är dock att ge förutsättningar för de grupper som 
står längst från arbetsmarknaden, det vill säga personer med hinder i svenska språket som 
varit flera år i Sverige, men också personer med psykisk ohälsa och funktionsvariationer. 
Bland annat behöver kommunen utveckla samarbetet med externa parter på arbetsmark-
naden men även främja den interna samverkan för att öka möjligheten för olika former av 
kompetenshöjande insatser och anställningsmöjligheter. En del i detta är det gemensamma 
arbetsmarknadsinitiativet att öka antalet praktikmöjligheter och anställningar i kommunal 
verksamhet för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. 
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Att arbeta med en ökad resurseffektivitet i konsumtionen och produktionen är 
viktigt ur flera aspekter, inte minst för att bryta sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och miljöförstöring. När vi styr om från inköp av nyproducerade varor till 
begagnade, rekonditionerade eller reparation av det vi redan äger gynnar vi ofta 
leverantörer i vårt närområde vilket skapar arbetstillfällen. Vi får dessutom bättre 
kontroll över de arbetsrättsliga villkoren hos våra cirkulära leverantörer i närområ-
det jämfört med hos tillverkare långt bort och med komplexa leveranskedjor.  
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Globalt mål: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Aktuella delmål: 
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
9.2 Främja inkluderande och hållbara industrialisering
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet 

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt 62,6 69,1 75,8 81,7 84,1 86,1

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt 64 67 63 62 66 66

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Brandskydd - Totalt, NKI Totalt   90 74  90

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Totalt 50 54 50 40 40 42

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI Totalt 77 75 75 74 72 75

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI Totalt 64 62 77 74 84 83

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Totalt 65 63 58 60 65 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 75

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI Totalt 61 66 63 63 66 66

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI Totalt 65 68 65 67 69 68

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI Totalt 66 68 66 63 68 69

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI Totalt 68 70 66 65 67 71

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI Totalt 66 70 65 66 70 71

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 

Bygglov och tillsyn
Handläggningstiderna för bygglovsärenden har kortats kraftigt under 2022 och kön är 
borta. Median handläggningstid för året var 4,9 veckor och för företagsärenden endast fyra 
veckor.  Det är långt under den lagstadgade tiden på tio veckor från komplett ansökan till 
beslut om bygglov. Median handläggningstid för 2021 var 9,2 veckor. 

Arbetet med att utveckla e-tjänster inom bygglovsområdet har varit i fokus under året 
för att förenkla för invånare och företag, och att effektivisera vårt arbete. Arbetet med att 
automatisera bygglovsprocesser har fortsatt under året och ytterligare drygt tio arbetsmo-
ment har automatiserats.
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Under hösten 2022 har vi genomfört två innovationsprojekt. Det ena handlade om att 
utreda möjligheterna till självdeklaration för tillsynsarbetet inom miljö och hälsoskydd. 
Det andra handlade om att förenkla för kunder att ansöka om bygglov. De insikter som vi 
har gjort i arbetet har hjälpt oss att konkret förbättra vårt arbete och få en bättre förståelse 
för kundernas behov. En applikation har utvecklats som effektiviserar tillsynen av små 
avlopp och ger en högre rättssäkerhet och likabehandling. Länsstyrelsen och Hav- och 
vattenmyndigheten har visat stort intresse. Under året har också webbkartan ”HAJK” 
uppgraderats i syfte att öka driftsäkerheten och minska de säkerhetsrisker som fanns i den 
gamla versionen.

Företagsklimat
Näringslivet fortsatte att utvecklas under 2022 med fler företag, god lönsamhet och en 
bra branschbalans. Samtidigt backade kommunen i Svenskt Näringslivs ranking av det 
lokala företagsklimatet. I rankingen ingår bland annat attityder, regler, institutioner och 
kunskaper som företagare möter i sin vardag. Både företagare som har haft direkt kontakt 
med kommunen och de som inte har haft kontakt är bland de svarande. 

Under året ökade värden för kundnöjdhet för flera av kommunens verksamheter i Sveriges 
kommuner och regioners undersökning Insikt, vilket tyder på att vi börjar se effekterna 
av de senaste årens arbete med att förbättra näringslivsklimatet. En viktig faktor är att 
handläggningstiderna, främst för bygglov, minskats kraftigt under året. Arbetet med 
platsutveckling och etableringsstöd utvecklas också med bland annat nyföretagarkvällar, 
nyföretagarcentrum och kommunikationsinsatser om vilket stöd som finns. 

Arbetet för ett gott företagsklimat pågår också inom utvecklingsuppdraget Lätt & Rätt. 
2022 har varit kommunikationens år med fokus på skriftlig kommunikation. För att 
underlätta för företag som söker verksamhetsmark i Kungsbacka har processen beskrivits 
tydligare och en e-tjänst för att anmäla intresse finns nu publicerad. Tillsammans ska 
insatserna leda till minskat regelkrångel och ökad transparens, bättre bemötande och ökat 
förtroende mellan tjänstepersoner och företag. Utifrån dialoger med företag märker vi att 
det sker en förflyttning i rätt riktning och det visar sig också i resultaten i nöjd kund-un-
dersökningen Insikt.

Ett exempel på en konkret förbättring som skett inom ramen för Lätt & Rätt är att vi 
erbjuder en personlig VA-kontakt direkt, med kontakt via telefon snarare än e-post, direkt 
till de företag som uttrycker intresse för etablering. Samma tankesätt präglar VA-utbygg-
naden, där vi prioriterar fysiska möten med berörda invånare framför pappersutskick. 
Kommunen, fastighetsägare och näringsidkare möts i platsutvecklingsforum. Genom 
samverkan över gränserna får vi ett bättre företagsklimat samtidigt som det ger en bättre 
stadsutveckling. 

Vi har tagit fram en strategisk kommunikationsplan för att stärka Kungsbacka kommun 
ur ett investeringsperspektiv och vi har påbörjat insatser. Fokus ligger på befintliga företag 
inom kommunen som växer och företag som funderar på att investera i Västsverige. 
Planen ska få fler att upptäcka den arbetsmarknad som Kungsbackas näringsliv erbjuder. 
Delar av arbetet har legat inom Kungsbackas platsvarumärke eftersom det är en viktig 
pusselbit i Kungsbackas identitet och för att stärka kommunen som destination. 
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Under hösten genomförde vi för första gången Kungsbacka Business Boost i samarbete med 
ett antal företag och organisationer. Eventet som är Kungsbackas näringslivsdag bestod bland 
annat av inspirationsföreläsningar, samtal med entreprenörer och representanter från Kungs-
backa kommun. Vi bedömer att insatsen har bidragit till en ökad stolthet för platsen Kungs-
backa ur ett näringslivsperspektiv, möjliggjort för fler företag att mötas och därmed att fler 
affärer skapas på sikt. Insatsen har också bidragit till ökad kunskap inom relevanta områden för 
näringslivet.

Inför de upphandlingar kommunen gör har vi oftast dialoger med marknaden för att få ett så 
bra resultat som möjligt. Ett arbete pågår mellan förvaltningarna för Service och Teknik för att 
säkerställa att alla upphandlingar av betydelse ska inledas med tidig dialog med de potentiella 
leverantörerna. Förväntad effekt är att kommunen fångar möjligheterna till innovation och 
vart marknaden är på väg. Under året tog vi fram e-tjänster där företag kan anmäla intresse för 
direktupphandling eller boka möte med en upphandlare, för att underlätta för näringslivet att 
göra affärer med kommunen. Sammantaget ska detta leda till fler och bättre affärer och bidra 
till ett starkt näringsliv.

Infrastruktur och samhällsbyggnad
För andra året i rad tog Kungsbacka kommun hem vinsten i Kritik på Teknik. Det är en 
enkätundersökning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner, SKR, och som rankar 
invånarnas upplevelse av kommunernas leveranser inom bland annat gata, park, hantering av 
hushållsavfall samt vatten och avlopp. 

Kommunen arbetar med att stärka den digitala samhällsbyggnadsprocessen på olika plan. 
Detaljplaner som inleds från januari 2022 görs digitala och laddas upp till Lantmäteriets natio-
nella databas. Vi har även påbörjat en digitalisering av vår förteckning över markinnehav samt 
arbetet med hur vi kan upprätta avtal digitalt.

Statusen på vattenledningsnätet är, i ett nationellt perspektiv, förhållandevis god med få läckor, 
avbrott och störningar. Statusen på avloppsledningsnätet är också relativt god, med tillskotts-
vatten som den stora utmaningen. Sedan 2021 pågår ett strukturerat arbete där vi gör riskbe-
dömningar av vattenledningar som utgör underlag för att byta ut vattenledningar. Målen för 
planerade förnyelseåtgärder uppnåddes för 2022, vilket minskar risken för till exempel vatten-
läckor.  
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Analys
Vatten- och avloppsledningar är en del av vår samhällsviktiga infrastruktur och en för-
utsättning för att kommunen ska kunna växa. Många av de utmaningar vatten- och 
avloppsförsörjningen står inför hänger ihop med vår befolkningsökning som ökar behovet 
av dricksvatten. Detta ökar i sin tur belastningen på ledningsnät, pumpstationer, tryck-
stegringsstationer, reningsverk och våra vattendrag. Klimatförändringar, hårdare miljö-
krav och ett åldrande ledningsnät ökar också kraven. Därför kommer kommunen behöva 
genomföra ytterligare utredningar och analyser framöver. Det kommer också att behöva fler 
personella resurser inom planering, projektledning och byggledning framöver. 

Under året ökade värden för kundnöjdhet för flera av kommunens verksamheter i SKR:s 
undersökning Insikt. Det tyder på att vi börjar se effekterna av de senaste årens arbete 
med att förbättra näringslivsklimatet. Kommunen har dock fortfarande en relativt liten 
arbetsmarknad. För att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas samtidigt som arbets-
pendlingen ska minska behöver vi skapa fler arbetstillfällen, vilket också kommer leda till 
en ökad dagbefolkning. Kungsbacka kommun har goda förutsättningar för ett växande 
näringsliv. Det är en trygg kommun med ett bra läge och en god kvalitet på skolan. 

Framöver ser vi att såväl den kommunala organisationen som kommunens näringsliv bör 
kunna vara mer drivande i att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion. 
Det finns stor potential för kommunen att utveckla sin samverkan med näringslivet för att 
främja en hållbar utveckling.

Visualiserad riskbedömning av ledningsnät i kommunen där rosa indikerar stor risk för problem. 

Åtgärder planeras där.



40      Hållbarhetsbokslut 2022   Kungsbacka kommun



      Hållbarhetsbokslut 2022   Kungsbacka kommun      41

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

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyk-
tingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%), Totalt

 71,1 64,4 64,2 55,8 59,6

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyk-
tingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%), Män

  65,1 68,1 66,5 67,8

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyk-
tingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%), Kvinnor

  63,3 56,8 35,6 47,8

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 
Vi inkluderar fler 
Arbetskonsulenter inom kommunen stödjer unga och vuxna med psykisk ohälsa eller 
funktionsnedsättning till en meningsfull sysselsättning. Under året har 60 individer 
fått stöd. Flera nya företag har erbjudit sysselsättningsplatser och tre deltagare har fått 
anställning på sina sysselsättningsplatser. Två av dessa är anställningar inom Kungsbacka 
kommun vilket är glädjande då det tidigare främst varit privata företag som anställer.  

Det kommunövergripande projektet Mera digital ska öka den digitala kompetensen hos invå-
nare i kommunen. Kommunen har tillsammans med deltagare på Regnbågen (ett aktivitetshus 
för personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och Gaming-gruppen 
(en mötesplats för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) undersökt 
målgruppens digitala mognad. Deltagarnas erfarenheter, intressen, behov och förväntningar 
har varit utgångspunkt. Utifrån det sammanställda intervjumaterialet har vi hittat vilka behov 
som finns. En slutsats är att medarbetare i handledande roller behöver stärka sin kompetens 
inom området för att kunna vara en del i att öka målgruppens digitala förmåga och självstän-
dighet. Projektet ska ta fram en plan tas för kompetensstärkning av medarbetare och organisa-
tion för att kunna möta de behov som målgruppen har.  
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Lika rättigheter för alla 
Under hösten har vi deltagit i Sveriges kommuner och regioners, SKR, 
brukarundersökningar och resultaten har nu offentliggjorts. Då flera olika verksamheter 
deltagit är det svårt att ge en sammanvägd bedömning. Något som dock är synligt 
inom de flesta enkäterna är att upplevd trygghet ökat jämfört med senaste mätningen. 
En större andel svarar också att de vet vem de ska kontakta om de inte är nöjda 
med något i sin insats. Detta har varit ett utvecklingsområde under senaste året 
som nu verkar ha gett resultat. Nu ska medarbetare och chefer i varje verksamhet 
analysera sitt resultat.  I vissa verksamheter kommer vi även att involvera brukare 
och deltagare för att hitta utvecklingsområden att arbeta vidare med. Inom bostad 
med särskild service och daglig verksamhet kommer vi att erbjuda de boende och 
deltagarna att vara delaktiga i att prioritera vilka utvecklingsfrågor som är viktiga att 
arbeta vidare med för just deras boende eller daglig verksamhet. Även brukarråden 
kommer att delta i att prioritera områden och aktiviteter för kommande år.

Under året arrangerades en barnrättsutbildning speciellt riktad till tjänstepersoner som 
arbetar med fysisk planering, vilket påverkar kommunens arbete med samhällsplanering. 
I kommunens reviderade handbok för social konsekvensanalys i detaljplanearbete har 
barnrättsperspektivet en framträdande roll, vilket kommer att påverka detaljplanearbetet i 
positiv riktning för barn och unga. En ytterligare positiv effekt för barnrättsarbetet under 
året har varit frivillig drop-in rådgivning internt inom barnrätt, vilket har möjliggjort 
att fler professioner och tjänstepersoner har kunnat ta del av och implementera ett barn-
rättsperspektiv i sin verksamhet. Vi införde också en e-tjänst för prövning av barnets bästa.

Medborgarundersökningen 2021 visade att endast en fjärdedel av de svarande upplever att 
Kungsbacka kommun arbetar aktivt med att förbättra toleransen för människors olikheter. 
Därför har vi stärkt arbetet som är kopplat till HBTQ-frågor genom att skapa en arbets-
grupp som ska lyfta och stärka det arbete som pågår men också för att sammanställa behov 
och utmaningar. En gemensam aktivitet under året var att skapa “tunnel of acceptance” 
under Kulturfestivalen. 

Ansvarsfull och säker migration
Föräldralotsar har hjälpt nyanlända föräldrar att ta del av skolans information och skolans 
förväntningar på föräldrar. Detta har resulterat i att både föräldrar och barn känt sig mer 
inkluderade och risken för missförstånd har minskat. Tidigare år har föräldralotsarna 
enbart funnits på två kommunala skolor men under 2022 har kommunen kunnat erbjuda 
samtliga skolor tillgång till föräldralotsar. 

Kompetenscentrum har under året ansvarat för mottagandet av flyktingar från Ukraina, 
efter Rysslands invasion. Kommunen har erbjudit flyktingarna tillfälligt boende på ett 
boende i Särö. I oktober var det cirka 70 personer som bodde på boendet. Mottagandet har 
i stort fungerat bra. Ett problem har varit det långa avståndet från Särö till Kungsbacka 
centrum, dit de boende behöver ta sig för olika ärenden. De boende ska nu få busskort med 
kontoladdning för att kunna röra sig inom kommunen utan att använda merparten av sin 
dagsersättning. 

Tillit
Generellt sett har högutbildade, höginkomsttagare och storstadsbor en högre tillit till 
andra människor än lågutbildade, låginkomsttagare och boende på landsbygden. I under-
sökningar uppger 70 - 80 procent av Sveriges befolkning att de litar på andra människor 
och vi ligger därmed bland de högsta i världen. Trots att de ekonomiska skillnaderna ökat 
i Sverige har nivån av tillit varit oförändrad i många år. Men på senare år har nivån av tillit 
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sjunkit i stora åldersgrupper, sedan 00-talet har det gällt gruppen 16 – 29 år men i senare 
undersökningar 16 – 44 år. De senaste tio åren har andelen invånare i Kungsbacka kommun 
som känner tillit till andra haft en betydande minskning.

Analys 
De senaste årens utmaningar samt de närmsta årens utmaningar med lågkonjunktur riskerar 
att skapa tydligare klyftor i samhället mellan olika socioekonomiska grupper. Att arbeta för 
att minska dessa är viktiga för en hållbar samhällsutveckling. 

En utmaning för Kungsbacka är segregationen som finns i kommunen, där man bor uppdelat 
i olika områden utefter inkomstnivå. De hushåll som är resurssvaga tenderar dessutom att bo 
i hyresrätter, medan de med höga inkomster tenderar att bo i bostadsrätter eller egna hem. 
Detta gör att en segmenterad bostadsmarknad bidrar till socioekonomisk boendesegregation 
på grund av en ojämn fördelning av inkomstgrupper över upplåtelseformerna. Det handlar 
om att skapa jämlika uppväxtvillkor och levnadsvanor som bidrar till goda livschanser för 
alla. När kommunen växer är en långsiktig och hållbar planering avgörande för vilket sam-
hället Kungsbacka kommun kommer vara för kommande generationer. 

Vi behöver ett arbetssätt för att stärka de mänskliga rättigheterna lokalt i Kungsbacka 
kommun. Med ett rättighetsbaserat arbetssätt kan kommunen möjliggöra för en ökad livs-
kvalitet, en ökad tillit och undvika diskriminering av personer eller grupper. Ett arbetssätt 
med stärkt fokus på mänskliga rättigheter kan fungera som en guide i beslutsfattande och 
där med bidra till en mer inkluderande kommun. Barnkonventionen blev lag 2020, vi har 
kommit en liten bit på vägen men mycket arbete kvarstår.

Nationellt och lokalt finns kommande utmaningar med en åldrande befolkning. Bortsett från 
de ekonomiska utmaningarna är äldre en växande grupp individer med behov som vi behöver 
möta. Fler äldre individer i samhället ställer högre krav på samhällsplaneringen när det 
kommer till bland annat tillgänglighet, meningsfullhet och social delaktighet. 
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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

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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 8,4

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt 15,3 14,3 14,1 13,2  13,5

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), utrikes transporter, kg/inv Totalt 5,0 4,5 4,8 4,8  5,8

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv Totalt 1,19 1,10 1,04 0,97  0.95

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), utrikes transporter, 
kg/inv Totalt

0,12 0,11 0,12 0,12  0,13

Förflyttning 

Transportsystem
Vi har höjt standarden på pendelcykelstråket mellan Kungsbacka station och Tölö Tvärled 
med breddning och separering av gående och cyklister. Korsningspunkter med motortrafik 
har hastighetssäkrats och reglerats som cykelöverfarter. Färgarevägen mellan Västra Villas-
taden och Kolla har vi asfalterat och kompletterat med belysning.
Under året har vi antagit en gång- och cykelplan. Syftet med gång- och cykelplanen är att 
formulera och prioritera åtgärder som krävs för att nå översiktsplanens samt gång- och 
cykelstrategins strategier och målbild. Vi har beslutat om kvantifierade mål om ökad andel 
under 2021. Denna gång- och cykelplan ersätter föregående och ska fungera som en hand-
lingsplan med åtgärder som vi kommer kunna genomföra mellan år 2023–2027. 
Andelen bostäder i kollektivtrafiknära läge (500 meter från hållplats) ökar i kommunen 
vilket är i linje med översiktsplanens intentioner (vänster diagram nedan). Samtidigt ökar 
antalet bilar per invånare vilket följer en långsiktigt ökande trend (höger diagram nedan).
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Städers miljöpåverkan
Vi är mitt uppe i arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Kungsbacka stad som i 
likhet med översiktsplanen för hela kommunen har starkt hållbarhetsfokus. Under året har 
vi genomfört dialoger med näringsliv, föreningsliv och barn och unga. Vi studerar särskilt 
vattenfrågorna men också de sociala konsekvenserna som en utveckling av staden innebär. 
Vi studerar också hur vi kan tillgodose olika ekosystemtjänster i våra detaljplaner.
Vi försöker styra kommunens markanvändande så att vi nyttjar marken optimalt utifrån en 
mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar markanvändning.

Under en treårsperiod har vi utfört en regelbunden tillsyn av undervisningslokaler, vård- 
och omsorgsboenden samt särskilda boenden, med extra fokus på ljus, buller, ventilation 
och luftkvalitet. Sammanfattningsvis visar tillsynen att verksamhetsutövare sköter sig väl 
och har åtgärdat de brister som vi har uppmärksammat vid tillsyn under året. 
Kommunens och kommunens fastighetsbolag Eksta har inventerat fastigheter och har vid 
behov PCB-sanerats med syftet att minska antalet sjukdomsfall till följd av skadliga kemi-
kalier och föroreningar. PCB är ett samlingsnamn för giftiga och svårnedbrytbara ämnen, 
polyklorerade bifenyler.  

Vårt arbete med samnyttjande av lokaler fortsätter så att vi på ett effektivt sätt kan använda 
befintliga resurser och minska behovet av nybyggnation.

Hållbar urbanisering
Under året blev kommunens handbok gällande sociala konsekvensanalyser, SKA, vid sam-
hällsplanering klar. Handboken ska säkerställa en socialt hållbar samhällsutveckling i takt 
med att kommunen växer. Handboken har fått en tydligare koppling till Agenda 2030, de 
folkhälsopolitiska målen och kommunens översiktsplan. Vi har även fört in ett tydligare 
barnperspektiv. Vi har även upphandlat en konsulttjänst för att genomföra en social konse-
kvensanalys för arbetet med fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad.

Vi har gjort en avsiktsförklaring att starta en lokaliseringsutredning för en gemensam åter-
vinningscentral med Mölndals kommun. Utredningen ska identifiera om det finns möjliga 
platser och ska vara klar i januari 2023. Redan idag är invånarna i båda kommunerna 
välkomna till varandras återvinningscentraler.

Analys
En utmaning för kommunen när det gäller hållbar transportinfrastruktur är den nationella 
och regionala infrastrukturen som möjliggör hållbara kollektivtrafiklösningar i storgöte-
borg. Utan denna riskerar regionen och därmed också Kungsbacka kommun att inte kunna 
växa hållbart. För att minska behovet av arbetsresor till Göteborg behöver kommunen öka 
antalet arbetsplatser vilket också den nya översiktsplanen pekar på. 

Sedan 2019 fortsätter antalet bilar per person att öka samtidigt tycks antalet körda mil 
per person att minska (se mål 13). Biltransporter i stadsmiljö medför buller, barriäreffek-
ter och utsläpp. Dessutom tar biltransporter upp ytor som annars hade kunnat användas 
på ett sätt som skapar större värde. Kommunen behöver, förutom att skapa goda fysiska 
förutsättningar för gång och cykling, också arbeta med olika typer av mobilitetsåtgärder 
tillsammans med privata aktörer, något som framför allt är möjligt i samband med nya 
byggprojekt. Det är även viktigt att ha en löpande dialog om hur kommunen ska förhålla 
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sig till parkeringsytor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kommunen har möjlighet att styra 
mot minskad bilanvändning genom styrmedel som parkeringstal och parkeringsavgift. Ande-
len bostäder i kollektivtrafiknära läge kan fortsätta att öka genom att vi fortsätter att utveckla 
kommunen i enlighet med översiktsplanen. 

En högre täthet av bebyggelse i staden är i många fall nyckeln till att skapa en ekologisk, social 
och ekonomiskt hållbar kommun. En tätare stad ger en rad fördelar men skapar samtidigt 
utmaningar, bland annat kopplat till dagvattenhantering, trafikbuller och luftföroreningar. 
Vid förtätning av staden är det viktigt att använda ytor på ett effektivt sätt så att olika sam-
hällsviktiga funktioner får plats på samma plats. Kommunen behöver därför bli en bättre 
beställare och byggherre som har tillräcklig kompetens för att införa de tekniska lösningar 
som finns på marknaden. Det kan handla om gröna tak, blågröngråa system för att integrera 
dagvattenhantering i gaturum eller skyfallsfördröjning som också fungerar för lek och idrott. 
Genom att kommunen och dess bolag har en hög ambitionsnivå och visar goda exempel är det 
lättare för privata aktörer att följa efter. En möjlighet för att förbättra byggandet som tilläm-
pas i vissa kommuner är att sätta upp hållbarhetskriterier för byggandet och utifrån dessa ge 
rabatt på exploateringsbidraget, det vill säga de pengar byggherrar bidrar med för etablering 
av infrastruktur och allmän platsmark vid en nyexploatering. Ju högre hållbarhetspoäng desto 
större rabatt. Hållbarhetspoängen kan byggherrarna få genom att till exempel anlägga solcel-
ler, genomföra åtgärder för biologisk mångfald och skapa dagvattenfördröjning. 

Kungsbacka kommun har än så länge ingen erfarenhet av cirkulärt byggande. Detta är en 
växande trend som kan ge stora resursbesparingar. Även här kan kommunen i egenskap av 
fastighetsägare och exploatörer vara en föregångare. För att säkerställa trygga och tillgängliga 
grönområden finns ett behov av att skapa större förfogande över samhällsviktiga tätortsnära 
grönområden. Kommunen äger idag bara delar av dessa områden vilket gör det svårare att 
utveckla och tillgängliggöra dem. 
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Globalt mål: Hållbar konsumtion och produktion  

Aktuella delmål
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

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 519 491 458 486 515 509

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 201 196 191 185 188 192

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 80 72 61 64 63 68

Insamlat grovavfall, kg/person 204 190 173 203 223 215

Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person 35 33 34 34 41 34

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. bio-
logisk behandling, andel (%)

42 42 42 38 36 37

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)* 29 33 35 33 33 33 34
* Kommunens egen statistik

 
Förflyttning 

Halvera matsvinnet
Hållbarhet kring livsmedel handlar också om att ta hand om livsmedel på ett genomtänkt 
sätt i våra verksamheter. Därför har vi under två års tid drivit ett projekt för att minska 
matsvinnet. Vi mäter svinnet dagligen på alla skolor och förskolor. Det totala matsvinnet 
har minskat med 22 procent sedan projektet startade 2020, från cirka 60 gram per portion 
till cirka 47 gram per portion. Värdet för riksgenomsnittet under 2022 är cirka 50 gram per 
portion, och målet i vår avfallsplan är att svinner ska vara ner på 30 gram per portion år 
2030. 

Minska avfall
Kungsbacka har tillsammans med tolv andra kommuner i Göteborgsregionen, GR, en 
Avfallsplan. Planen är beslutad av kommunfullmäktige, och har ett tydligt fokus på åtgär-
der för att förebygga avfall. Att förebygga avfall och konsumera hållbart går hand i hand, 
eftersom det är det vi köper som i slutänden blir till avfall.

* Kommunens egen statistik
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Antal (st) 2019 Antal (st) 2021 Antal (st) 2022

Skoskydd 1 011 000 1 421 000 1 077 600

Muggar/glas/bägare 304 000 252 000 266 984

Plastpåsar/säckar 1 142 000 1 361 000 1 463 009

Bestick 68 000 22 000 28 300

Haklappar 168 000 151 000 150 408

Servetter 2 279 000 1 561 000 1 751 556

Pappershanddukar 29 573 000 28 854 000 31 262 792

Förkläden 257 000 261 000 227 820

Inkontinensskydd 1 543 989 1 243 267 1 162 956

Offentlig upphandling
Kommunen är en stor konsument och i våra upphandlingar styr vi mot en mer hållbar 
och cirkulär konsumtion genom att ställa tydliga krav på miljö, kemikalier, klimat och 
arbetsrättsliga villkor.

Under 2022 har vi fortsatt skapa avtal inom cirkulära tjänster: 
• Vi har upphandlat skrädderiavtalet på nytt, där arbetskläder och andra textilier kan lagas. 
• I upphandlingen av inhyrda arbetskläder med cirkulationstvätt för måltidspersonal har vi 

öppnat upp för att kunna ta emot begagnade kläder. Vi har också skrivit avtalet som ett 
kontrakt på sex år, för att kunna nyttja nyproducerade kläders hela förväntade livslängd. Vi 
har på ett mycket tydligare sätt lagt över ansvaret för att maximera plaggens livslängd på 
leverantören, för att påverka branschen mot ett mer cirkulärt förhållningssätt. 

• Avtal för begagnade möbler är på plats, där vi nu har tre leverantörer för att öka chansen 
att det vi behöver ska gå att få tag i begagnat.

• Ett nytt avtal för inköp av datorer har gått i gång, där stort fokus har legat på att få enheter 
som ska klara en lång livslängd. I upphandlingen tryckte vi också på att leverantören ska 
kunna reparera datorerna. Reparationerna kommer att i första hand ske med begagnade 
reservdelar för att nå ännu högre cirkularitet.

• Vi har upphandlat ett avtal om reparation med inlämningsservice av mobiltelefoner och 
surfplattor, för att göra det smidigare och billigare att reparera. 

Ett av målen i vår avfallsplan är att öka livslängden på vår bärbara elektronik. Vi kan se att våra 
insatser ger resultat när vi räknar ut genomsnittsåldern på våra enheter, eftersom den genom-
snittliga åldern på våra enheter långsamt ökar (tabell nedan).

Genomsnittsålder (år) Datorer Surfplattor Mobiltelefoner

2021 3,59 8,80 4,71

2022 3,63 9,01 4,82

Skolorna köpte in många surfplattor till elever i årskurs 6-9 innan de började med datorer. 
Dessa har sedan använts i lägre årskurser vilket förklarar den långa användningstiden.

I samband med att vi ska inreda och utrusta lokaler undersöker vi möjligheten att återanvända 
befintliga möbler i kommunen vi köper in nya. Vid avveckling av lokaler blir möbler över, och 
vi försöker lagerhålla dessa så gott det går för att kunna återanvända dem när behov uppstår. 
Som exempel har 106 stycken mötesstolar tvättats eller klätts om och återanvänts i Varlaskolan 
och befintliga bord har vi återanvänt i de nya bildsalarna. 
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Kungsbacka kommun har länge arbetat för hållbara inköp av livsmedel för att trygga 
livsmedelsförsörjningen och gynna ett hållbart jordbruk. Kommunen arbetar med att ställa 
motsvarande höga krav som gäller för Sveriges produktion på de livsmedel som vi köper 
in, vilket har lett till att vi serverar närmare 100 procent svenskt kött. Nyckeln till våra fina 
resultat är att det sker en tydlig och noggrann uppföljning av miljö- och djurskyddskrav 
kontinuerligt. 

Under året har Kungsbacka kommun varit inbjuden och pratat om hållbara inköp och upp-
handling som strategiskt verktyg för hållbar konsumtion, i olika webinarier, workshops, 
nätverk och samarbeten mellan kommuner. På detta sätt får arbetssätt som är framgångs-
rika hos oss spridning även i andra organisationer.

Hållbara livsstilar
Det är omöjligt att nå målet om att minska mängden avfall markant utan att också 
arbeta med målet om att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Fyra hushåll 
från Kungsbacka deltog i Minimeringsmästarna tillsammans med deltagare från ett 
50-tal andra kommuner i Sverige. Deltagarna fick inspirerande föreläsningar och kluriga 
utmaningar som handlade om hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och 
textil. Resultatet för den Kungsbackafamilj som deltog ända till slutet var en minskning av 
avfallet med hela 55 procent. 

Analys
År 2020 och 2021 ökade kommuninvånarnas mat- och restavfall, men för 2022 kan vi se 
att den trenden stannat av. En del av förklaringen är att arbetet hemifrån vi såg under pan-
demin har minskat igen, och att de som arbetspendlar från kommunen slänger sitt avfall 
någon annanstans under arbetstid. Även om vi tar hand om vårt avfall på ett ansvarsfullt 
sätt måste avfallsmängderna också minska. Det är positivt att mängderna planat ut men 
det räcker inte för att nå våra mål.
Konceptet med den mobila återvinningscentralen som testades möttes av mycket glada till-
rop från besökarna och gav erfarenheter som kan nyttjas för att göra liknande insatser igen.

Kraven i våra upphandlingar är viktiga för att ställa om konsumtionen i våra kommunala 
verksamheter, men alla våra medarbetare måste också förändra sina beteenden. Tillgången 
till cirkulära tjänster är en förutsättning för ett bättre nyttjande av våra resurser, men det 
har visat sig vara svårt att få fler än eldsjälarna att använda dem. På Teknikens hus, där 
många använder arbetskläder, gjorde vi en undersökning om skrädderiavtalet. Nästan två 
tredjedelar av de tillfrågade kände till tjänsten, men bara tre procent hade använt tjänsten 
mer än tre gånger. Av de tillfrågade hade elva procent använt den en till tre gånger. Enligt 
medarbetarna som svarade var den främsta anledningen till att de inte använde tjänsten att 
de inte tyckte att det lönade sig av olika orsaker. 

För reparationstjänsterna på mobiltelefoner och surfplattor har det inte gått lika trögt. När 
avtalet startade var det svårt att få tag på nya telefoner att köpa på grund av en omfattande 
komponentbrist. Det gjorde att många fick upp ögonen för att mobiltelefonen kan lagas på 
bara några timmar, vilket leder till minimal störning av arbetet. Bristen på nya enheter att 
köpa har troligtvis hjälpt oss mot vårt mål om att öka livslängden även för datorer.

Det finns eldsjälar som ser till att återbruka våra möbler internt så långt det är möjligt. 
Samtidigt har avvecklingen av våra interna möbellager fortsatt under året på grund av 
lokalbrist, och antalet annonser i kommunens digitala verktyg för intern cirkulation av 
möbler var bara ett par stycken. Detta har tillsammans lett till att förutsättningarna för 
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internt återbruk blivit allt sämre. För majoriteten av kommunens verksamheter har tillgången 
till begagnade möbler som redan finns i kommunens ägo minskat. Det pågår initiativ för att 
försöka lösa frågorna kring lager, transporter och hantering av våra möbler och inventarier.  
Detta är någonting vi verkligen skulle behöva få på plats så snart som möjligt för att kunna nå 
avfallsplanens målsättning som innebär att allt som kan återanvändas ska återanvändas.

När vi tittar på mängderna engångsprodukter som vi köper in är det också ett exempel på 
ett område där beteendeförändringar är helt avgörande. Många gånger har vi miljömärkta 
produkter av förnyelsebart material på våra avtal, men mängderna kan vi inte komma åt med 
den typen av krav. Vi ser dessutom att det har köpts in en del andra produkter än de som 
är kravställda och utvärderade. Här krävs det en större beställarkompetens, och att de som 
granskar fakturorna ifrågasätter köp av varor med sämre miljöprestanda.

Mängden engångsbestick har minskat, troligtvis till följd av att sådana i plast förbjöds i EU 
2021. Det finns numera bara träbestick i vår e-handel. Alla uppskattar inte hur dessa känns 
att stoppa i munnen och det verkar ha påverkat behovet. Mängderna pappershanddukar har 
däremot ökat vilket är olyckligt också eftersom energikrisen lett till brist på mjukpapper och 
högre priser. Det finns planer på att börja återvinna handdukspappret. Det är ett steg i rätt 
riktning även om det inte är detsamma som att lyckas minska avfallsmängderna.

Matsvinnsprojektet har gett fina resultat, men det gäller att vi lyckas fortsätta på den inslagna 
vägen nu när själva projektet avslutats. Även om mängderna minskat med 22 procent har vi en 
bra bit kvar till målet om ett svinn på max 30 gram per portion.

Kommunen är en stor konsument som har stor möjlighet att påverka marknaden. Vi fortsätter 
vårt arbete med att öka andelen upphandlade hållbarhetsmärkta varor och tjänster. Men på 
grund av en övergång till andra system för inköpsstatistik samt ett par buggar i vårt e-han-
delssystem kan vi inte i dagsläget inte få ut rättvisande statistik. Det finns också ett fortsatt 
behov av att skaffa ett lämpligt verktyg för att kunna kvantifiera och följa upp våra konsum-
tionsbaserade klimatutsläpp.
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Globalt mål: Bekämpa klimatförändringen  

Aktuella delmål
13.1 Stärk motståndskraften mot 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

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv/inv.

2,92 2,88 2,75 2,71  2,53

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, ton 
CO2e/inv

0,35 0,35 0,34 0,35  0,34

Utsläpp till luft av växthusgaser, egen uppvärmning, 
ton CO2e/inv

0,16 0,14 0,13 0,14  0,12

Utsläpp till luft av växthusgaser, arbetsmaskiner, 
ton CO2e/inv

0,18 0,17 0,16 0,17  0,17

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton CO2e/
inv

0,06 0,03 0,03 0,03  0,02

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton 
CO2e/inv

1,96 2,00 1,94 1,88  1,71

Utsläpp till luft av växthusgaser, el och fjärrvärme, 
ton CO2e/inv

0,01 0,01 0,01 0,01  0,01

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 235 282 236 547 231 494 231 145  214 703

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 
(-2020)

41,4 50,4 59,6 63,0 67,9

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geogra-
fiska området, (%) (-2020)

17,2 16,5 16,4 15,9 17,6

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 770,7 764,1 750,4 726,4 682,4 672,7

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/per-
sonbil

1 293,7 1 279,7 1 266,9 1 217,9 1 168,5 1 158,7

Förflyttning 

Motståndskraft och anpassningsförmåga
För att minska utsläppen av växthusgaser har kommunen i sin tillsyn av verksamheter 
fokuserat på köldmedieanläggningar och värmepumpar, för att se så att de inte använder 
förbjudna ämnen. Vid tillsyn av förbränningsanläggningar har vi kunnat konstatera att 
reningen av rökgaser är väl fungerande och att företagen använder sig av bästa möjliga 
teknik.

Kommunens resor med egen bil i tjänsten har minskat från 84 000 mil under 2017 till 19 
000 mil under 2021. Under 2022 ser vi däremot en ökning till 35 000 mil. 
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Kungsbacka har i olika undersökningar rankats som en av de bästa kommunerna när det gäller 
andel fossiloberoende fordon i kommunal verksamhet. 94 procent av våra personbilar och lätta 
lastbilar drivs av förnyelsebara energikällor. Kommunen har haft en liten ökning av fossilfria 
fordon även under 2022, dock lägre än planerat på grund av bristande tillgång på bilar och 
laddstolpar. Beläggningen på bilpoolen har ökat kontinuerligt och vi har byggt många nya 
bilpoolsplatser under 2022. Numera har vi även bilpool vid kommunala arbetsplatser även i 
kommunens ytterområden. En extern utförare har bidragit till miljöarbetet genom att under 
året bytt från bensinbilar till el-bilar och i några fall el-cyklar.

Vi fortsätter arbetet med att minska måltidernas klimatpåverkan. Kungsbackas långsiktiga 
mål för klimatpåverkan från livsmedel är maximalt 1,0 kg CO2 per kilo livsmedel 2030. År 
2016 var Kungsbackas siffror 2,7 kg CO2, och 2022 års siffra är 1,86 kg CO2. Arbetet för ett 
minskat matsvinn har även varit under stort fokus under 2022 – se mer under mål 12. 

Inom kommunens fastighetsbestånd använder vi ingen olja längre. Pellets står för drygt 6 
procent av den totala energianvändningen. Övrig uppvärmning sker med biobränsleeldad 
fossilfri fjärrvärme. Elen som vi använder är egenproducerad solel eller elavtal med Grön el 
CO2 neutral. 

Vi gör en anpassning av kommunens tekniska krav för byggnation och anvisningar kontinuer-
lig utifrån klimatperspektivet. Under 2022 har vi ändrat fyra av tio anvisningar.
Det pågår arbete med att identifiera kommunala fastigheter som är utsatta för värme. Under 
2022 har det bland annat lett till att vi planterat 28 stycken träd på förskolegårdar.
Kommunen har som mål att byta ut alla större köldmedieaggregat med klimatneutrala alterna-
tiv fram till 2030 (se tabell). Sedan 2020 har vi ersatt 18 aggregat vilket motsvarar en minsk-
ning av mer än 1 000 ton CO2-ekvivalenter. 

Tabell. Antal aggregat med mer än 5 ton CO2-ekvivalenter och total mängd CO2-ekvivalen-
ter (ton). Målåret är 2030.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal 196 189 178 0

Mängd 3 300 2 625 2 222 0

Klimat i politik och planering
Kommunens arbete med att öka kunskapen om klimatförändringarnas konsekvenser pågår 
för fullt och kommer sannolikt att pågå under flera decennier framöver. Kommunen har under 
2022 antagit en ny översiktsplan som bland annat ger många inriktningar inom klimatområ-
det. Kommunen har även under 2022 antagit en ny klimatstrategi som bland annat anger en 
långsiktig lösning som skyddar staden mot översvämningar orsakade av havshöjning. I samma 
strategi finns ett mål för klimatneutral kommunal konsumtion.

Kunskap och kapacitet
Kommunen har under året fått en skyfallskartering. Det innebär att vi har ett betydligt bättre 
underlag nu för vilka områden, framför allt inom staden, som ligger i riskzonen för översväm-
ningar på grund av mycket nederbörd. 

Utmaningen På egna ben har bidragit till att 557 elever i årskurs 4 till 6 samt en förskola 
cyklat, gått eller åkt kollektivt till skolan istället för de ofta kortare bilresorna. 
Årets slogan för mobilitetsveckan var Variera dina resor och vi uppmärksammade veckan 
genom filmer på sociala medier och markeringar på cykelbanor för hur lång tid det tar att cykla 
till Kungsbacka station för att resa vidare. Under veckan demonstrerade vi även vikcyklar på 
Hede station tillsammans med Västtrafik.
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Analys
Flera rapporter från FN:s klimatpanel IPCC, som bygger på data från hundratals forskare, 
har under det senaste året bekräftat bilden av att världen är på väg mot en kraftigt höjd 
medeltemperatur. Forskningen pekar på att de åtgärder som vi hittills har gjort inte är i 
närheten av tillräckliga för att undvika en katastrofal utveckling. Enligt rapporterna är det 
fortfarande möjligt att vända den negativa utvecklingen och undvika många katastrofer. 
Det bygger dock på att vi höjer ambitionen avsevärt. Även om ambitionen skulle höjas 
kommer vi för överskådlig framtid att se allvarliga effekter av de klimatförändringar som 
redan har satts i gång. Vårt pågående arbete och våra nya kunskaper visar att kommunen 
som organisation måste förbereda sina verksamheter bättre för att ställa om. Både för att 
motverka ökade klimatförändringar och för att skydda sig från de effekter vi redan drabbas 
av. 

Det är viktigt att genomföra klimatstrategins beslut om klimatneutrala kommunala inköp 
men också att utveckla kommunen utifrån översiktsplanens intentioner. Det är de två 
viktigaste förebyggande åtgärderna för kommunen. En av de största utmaningarna vad 
gäller klimatanpassning är hur vi tar oss an höga flöden och havsnivåer. Vi har nödvändiga 
politiska beslut och nu gäller det att göra verkstad av dessa. En utmaning i det samman-
hanget är att lyckas med långsiktig och hållbar planering och budgetering. När vi har 
bearbetat underlagen från skyfallskarteringen för att kunna visa det externt blir effekten att 
företag och invånare också får mer kunskap och kan förbereda sig bättre. En annan effekt 
vi behöver prioritera är fler och längre värmeböljor. Vi gör åtgärder redan idag på fastig-
hetsnivå men vi behöver bli bättre på att inkludera frågan och att jobba med förebyggande 
åtgärder i samhällsplaneringen.

Det har under 2022 varit besvärligt med tillgång till nya bilar, men även reservdelar, och 
det har varit svårt att utöka antalet laddstolpar till våra el-bilar. Komponentbrist och leve-
ransproblem har inneburit förseningar.

Trots den stora utmaningen inom klimatområdet är det glädjande att konstatera att vi gör 
många bra saker och att vi inom hållbarhetsområdet de senaste åren fått en ökad kunskap 
och förståelse för behovet av åtgärder. Två glädjande exempel är utbytet av mycket klimat-
belastande köldmedier i större aggregat och minskningen av koldioxid från våra måltider.
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Globalt mål: Hav och marina resurser  
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling.

Aktuella delmål 
14.1 Minska föroreningarna av haven 
14.2 Skydda och återställ ekosystem
14.4 Främja hållbart fiske

KOLADAnyckeltal: 
Saknas för kommuner.
Antalet/andelen kust vattenförekomster som uppnår god ekologisk status: 11 måttligt (69 
procent), 5 god (31 procent) (från VISS).

Förflyttning 

Minska föroreningarna i havet
Vi ställer krav på skyddsåtgärder för att minska risk för näringsläckage från hagar, som tätt 
lagringsutrymme och skyddszoner vid gödsling när vi gör miljötillsyn på lantbruk. Vi för en 
dialog med markägaren om hur verksamheten påverkar närliggande vattendrag och informerar 
om vattnens ekologiska status. Det gör vi för att öka kunskapen och acceptansen för åtgärder.

Utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallad bräddning, orsakas främst av överbelastning i 
systemet när vatten leds, eller läcker in i avloppsledningar. Vi förnyar spillvattenledningar för 
att minska inläckage och vi inventerade drygt 1600 fastigheter för att hitta felkopplade stuprör 
och dräneringsledningar. Årets mål var 1000 fastigheter. Vi ser att när hundratals fastigheter 
med felkopplade stuprör och dräneringsledningar åtgärdats, minskar antal bräddningar. Färre 
bräddningar är en nedåtgående positiv trend som fortsätter 2019 – 2022. 

Under året har vi byggt om tolv pumpstationer för spillvatten och för ytterligare fyra pågår 
arbete för att effektivisera och minska energiförbrukningen, öka driftssäkerhet och minska 
utsläpp av orenat avloppsvatten. 

Hösten 2021 påbörjade vi bytet till en effektivare lösning av sandfilter i det sista reningssteget 
på Hammargård reningsverk. Arbetet är klart och trots stora utmaningar uppfyller vi alla 
utsläppsvillkor i tillståndet för reningsverket. 
För att minska nedskräpning till kustvattnet fortsatte fimp- och snusprojektet i staden där 
dagvattenbrunnar märktes med texten ”Havet börjar här ” för att lyfta problemet att fimpar och 
snusprillor hamnar i Kungsbackaån och sedan i havet. Orange snusfällor för snus och fimpar 
sattes upp vid torget och utanför gymnasiernas skolområden.
Alla kommunens konstgräsplaner för fotboll har nu granulatfällor för att minska och förhindra 
spridning av mikroplaster till havet. 

Vi har byggt två dagvattendammar i Fjärås för att fördröja dagvattnet vid mycket regn och för 
att gynna den biologiska mångfalden. Men framför allt minska mängden fosfor från byggnader 
och asfalterade och hårda ytor till Hovmanneån och Kungsbackafjorden. 

Under 2021 - 2022 tog vi fram en kommungemensam dagvattenplan som omfattar befintliga 
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områden med eller utan allmänt kommunalt ledningssystem för dagvatten och framtida 
exploateringsområden. En strategisk modell finns nu för att bedöma om det finns behov 
för kommunalt ansvar för dagvattenhantering. En specialbåt har köpts in för att klippa 
vass i dagvattendammar och åar så att de inte växer igen, utan har kvar sin funktion och 
vattenspegel. Arbetet kommer pågå i flera år för att begränsa vassens utbredning.

Skydda och återställ ekosystem
Under 2022 bifölls ansökan om statligt stöd (LOVA) med 500 000kr för att genomföra 
naturvårdsåtgärder i vattendrag, ett arbete som kommer pågå de kommande åren. Vi har 
gjort en inventeraring av strandskyddet under 2022 som en del i att bevara miljöer i kust-
nära områden. Vi har också utfört tillsynsaktiviteter på fritidsbåtshamnar, lantbruk och 
avlopp. Syftet är att säkerställa att verksamheter följer tillstånd, krav och regler för utsläpp 
eftersom det bidrar till att skydda vårt kustvatten och marina resurser. 

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun. (källa VISS)

Måttlig status 69%

God status 31%

Vi startade en kommunintern grupp under året för att utveckla arbetet med strategisk vat-
tenförvaltning. Syftet är att bidra i arbetet till att miljökvalitetsnormen följs och att alla våra 
vattendrag ska nå en god ekologisk status. Statusklassnigen på våra kustvattenförekomster i 
förvaltingsperiod 2022-2027 är samma som föregående period med fem kustvatten med god 
status och elva stycken med måttlig status.   

Främja hållbart fiske
Kommunen har upphandlat både färsk och fryst fisk under året, och uteslutande frågat efter 
certifierad eller grönlistad fisk enligt Världsnaturfondens fiskguide. Det är en del i arbetet för 
att minska trycket på hotade fiskebestånd. 

Hallands första tångbonde finns i Kungsbacka kommun och har börjat odla blad- och 
sockertång. Den första skörden blir klar våren 2023. Användningsområden är många, som 
mat till människor och djur men även som gödsel och biobränsle. Tång behöver bara solljus 
och näringsämnen som finns i havsvatten för att växa. Odlingarna är bra för miljön eftersom 
tången binder koldioxid och tar upp näring från havet och minskar övergödningen i kustvatt-
net.

Analys  
Negativ påverkan på kustvatten och havsmiljön kommer från mänskliga aktiviteter, både från 
sådant som sker på land och av det som sker i kustzonen. Bara användningen av jord- och 
skogsbruksmark står för 78 procent av fosforutsläppen till Kungsbackafjorden, vilken är en av 
flera orsaker till att fjorden endast har måttlig ekologisk status. Resterande andel på 20 pro-
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cent av fosforbelastningen kommer från samhället med utsläppen av renat avloppsvatten, enskilda 
avlopp och dagvatten. Det är också en utmaning med en växande befolkning med allt från ett ökat 
behov av dricksvatten, ökade utsläpp av avloppsvatten till fler som är ute i natur och kustmiljö som 
ökar både slitage och nedskräpning. 

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%

Vi behöver utreda åtgärder för alla utsläpp för att minska övergödningen och dess negativa miljöpå-
verkan. För att minska utsläppen av fosfor och för att minska övergödning i kustvattenzonen är det 
viktigt med ombyggnad av pumpstationer och underhåll av ledningsnät, liksom bättre renat avlopps-
vatten från avloppsreningsverk och enskilda avlopp.   

Kungsbackafjorden är klassad till måttlig ekologisk status och arbetet att förbättra vattenkvaliteten 
behöver öka. Tångodlingen är ett steg i rätt riktning och kan bli en början till fler verksamheter att 
bedriva vattenbruk. Det kommer ta lång tid att påverka kustvattnets kvalitet men det är spännande 
när utveckling och forskning blir verklighet i Kungsbacka och det är ett steg i rätt riktning. För att 
minska påverkan på de marina kustvattenmiljöerna behöver vi genomföra många insatser på land, 
både på verksamheter och i samhällsbyggnaden för befintlig och ny bebyggelse.

Vi har ett rikt marint friluftsliv. Det gör kommunen attraktiv men det kommer också medföra en 
ökad belastning i kustsmiljön. Det behövs mer kunskap om både båtliv och friluftslivets påverkan på 
naturvärden och resurser i kustzonen. Vi behöver begränsa påverkan genom åtgärder där det finns 
problem. Det kan till exempel handla om att informera om hur vi ankrar, begränsa båtbottenfärgen 
eller att inrätta marina skyddsområden. Förväntningarna är att åtgärder ska ge resultat även om det 
tar tid för att kustvattnet och havet ska kunna återhämta sig, men ännu ser vi inget resultat. 

Med årets så kallade fimp-projekt ökar kunskapen om skräp och 
vi hjälper till att ändra vårt beteende för att mindre mängder skräp 
och mikroplaster ska hamna i vår havsmiljö och i naturen. Även om 
det är svårt att mäta att fimpar och prillor slängs rätt, ser vi mindre 
fimpar och snus på marken runt torget. Kampanjen som uppmärk-
sammades i lokalpressen bidrar till att många känner igen ”Havet 
börjar här” vid dagvattenbrunnar och förstår att skräp faktiskt kan 
nå den egna badplatsen. 
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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

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Skyddad natur totalt, andel (%) 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4

Skyddad natur land, andel (%) 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Skyddad natur hav, andel (%) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Skyddad natur inlandsvatten, andel (%) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

  
Förflyttning 

Bevara, restaurera och säkerställa
Under året har vi startat upp en arbetsgrupp för att öka samordningen av tillsyn och pröv-
ningen av strandskydd. Syftet med arbetet är att ge invånarna bättre beslut och en snabbare 
handläggning. Arbetsgruppen ska också arbeta med åtgärdsprogrammet som är kopplat 
till EU:s ramdirektiv för vatten. Vi har börjat en strandskyddskampanj med fokus på tillsyn 
i de södra delarna av kommunen och planen är att fortsätta längs med hela kuststräckan. Vi 
lägger stort fokus på att informera allmänheten och fastighetsägare som ska få besök för att 
öka förståelse och kunskapen om varför det är viktigt att bevara våra strandnära områden. 
Vi har uppmärksammat avvikelser under tillsynerna och vi har kunnat åtgärda flera av 
dessa direkt på plats. Under året har vi också haft särskilt fokus på tillsyn av lantbrukare 
och hästhållare som ligger nära vattendrag. Det är viktigt att öka kunskapen om hur deras 
verksamhet kan påverka övergödning och hur de kan minska risken för läckage av växtnä-
ring till vatten. Vi har gjort tillsynser inom avrinningsområden Torpaån och Hovmanneån 
eftersom dessa vattendrag har en otillfredsställande ekologisk status. Tillsynen ska minska 
övergödningen och på sikt förbättra den ekologiska statusen i våra vattendrag. Varje avvi-
kelse som vi uppmärksammar och åtgärdar vid en tillsyn bidrar till att miljökvalitetsnor-
merna följs.

Skydd av biologisk mångfald
Det är viktigt att värna om hållbart nyttjande av ekosystem som finns på land. Därför gör 
vi tillsyn av hur företagen som använder schaktmassor för att kontrollera att hanteringen av 
massorna inte orsakar ökad markförstöring och att det får en negativ påverkan på biologisk 
mångfald.
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Kommunen har under en längre tid genomfört informationsinsatser och haft dialog med 
företag som hanterar schaktmassor. Klagomålen har minskat under året och vår bedömning är 
att tillsyns- och informationsinsatser har bidragit till att säkerställa den biologiska mångfalden 
i kommunen. 

Vi har inlett arbetet med en belysningsstrategi där det bland annat ska anges hur kommunen 
ska arbeta för att minska ljusstörningar för nattaktiva djur, till exempel fladdermöss och 
insekter.
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Observationer av hotade arter i Kungsbacka kommun per 
observatör (från Artportalen)

Årlig statistik över observationer av arter på rödlistan som betraktas som hotade (CR, EN, 
VU) per registrerad observatör. Måttet ska tolkas försiktigt eftersom det kan påverkas av 
bland annat observatörernas kompetens och aktivitet. En långsiktig minskning av antalet 
observationer tillsammans med en ökning av antalet observatörer (dvs en nedåtgående

Insatser för naturvård
Vi har påbörjat ett arbete med att se över skogsförvaltningen för att utveckla mer hållbara sköt-
selplaner för kommunens skog, i synnerhet tätortsnära skogar.

Kungsbacka kommun har sökt och fått så kallade LOVA-bidrag för att genomföra natur-
vårdande insatser i några av kommunens kustmynnande vattendrag. Åtgärderna kommer att 
genomföras under 2023 och 2024. Se även mål 14, Hav och marina resurser.

Under året har även de senaste årens större naturvårdsprojekt i Stättared gått i mål. Där har vi 
åtgärdat cirka 20 hektar skog genom olika typer av naturvårdande skötsel för att höja naturvär-
dena i ädellövskogen. Vi har förstärkt betesmiljöer, ökat volymen död ved av olika typer och en 
våtmark har rustats upp genom att plugga ett dike och anlägga en damm.

Under året har vi testat att ställa om åtta ytor till ängsskötsel för att öka den biologiska mång-
falden i stadsmiljön. Omställningen till ängsskötsel har påverkat samtliga ytor positivt i form 
av blommande örter och ett rikare fågel- och insektsliv. Tidigare kortklippta gräsytor slås nu 
endast vid ett tillfälle under året. Vi har satt upp tre informationsskyltar som beskriver hur den 
ändrade skötseln gynnar den biologiska mångfalden.

Kommunen har haft ett klimatstrategiskt mål för året att plantera fler träd, Dels för att ge 
skugga, dels för att öka den biologisk mångfalden. Totalt har 28 träd planterats på våra fast-
igheter, exempelvis på förskolor där det har saknats naturligt solskydd. Ett 40-tal träd har 
planterats längs med Kungsbackaån med fokus på inhemska arter som gynnar pollinerande 



      Hållbarhetsbokslut 2022   Kungsbacka kommun      59

insekter, fåglar och andra djur. På sikt kommer de även bidra till att stabilisera strandbrin-
ken, skugga ut vass, fördröja och rena dagvatten, ge lä för hårda vindar och öka trivseln i 
området för både människor och djur.

Tillsammans med övriga Hallandskommuner har vi gjort en analys av ansvarsarter och 
ansvarsbiotoper. Analysen visar vilka arter och biotoper som relativt sett är mer vanliga i 
Kungsbacka kommun än i övriga landet och som kommunen därmed har ett särskilt ansvar 
för att säkra.

Analys  
Negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystem sker huvudsakligen genom att vi 
använder mark och vatten på ett sätt som gör att ekosystemen inte behåller sin långsiktiga 
funktionalitet. SLU Artdatabankens rapport Tillstånd och trender för arter och deras livs-
miljöer– rödlistade arter i Sverige (2020) visar att utdöendet av arter fortsätter och dessutom 
ökar. Det har därmed gått så långt att det inte längre räcker med att skydda befintliga vär-
defulla områden. Det finns också ett stort behov av att restaurera naturmiljöer och återskapa 
värden. Även om markanvändningen många gånger inte ligger i kommunens egna händer 
får utvecklingen negativa följder som drabbar alla kommuninvånare och det ligger därför i 
kommunens intresse och ansvar att arbeta med frågan. 

Eftersom kommunen har begränsat förfogande behöver vi nya sätt att arbeta för att nå målen. 
Det kan handla om att leda dialog och samverkansprocesser med markägare för att öka 
kunskap och åtgärdsarbete. Eller så kan det handla om att prova nya “affärsmodeller” för att 
ge incitament till dem som levererar viktig samhällsnytta på sin mark. En kommun kan till 
exempel teckna naturvårdsavtal med en markägare som upplåter sin skog till rekreations-
ändamål eller som översvämningsbuffert. Det är även viktigt att se över kommunens policy 
när det gäller synen på markförvärv. Förfogande över strategiskt viktig mark ger helt andra 
möjligheter att genomföra åtgärder som har stor betydelse för den biologiska mångfalden, för 
att leverera samhällsnyttor som exempelvis vattenrening, eller att kunna möjliggöra kom-
pensationsåtgärder. Kommunen skulle också kunna skydda natur genom att bilda kommu-
nala naturreservat vilket inte utesluter ett visst mått av brukande eller att området genererar 
intäkter från till exempel naturturism.

På mark som kommunen förvaltar sker kontinuerligt ett arbete för att skapa bättre förutsätt-
ningar för biologisk mångfald. Något som skulle ge ytterligare uppväxling av detta arbete är 
att hitta möjligheter för att få avsättning för biomassa som slåttrat gräs eller vass. Detta skulle 
öka möjligheten till insamling, vilket minskar näringstillförseln och gynnar konkurrens-
svag växtlighet som är viktig för insekter. Till exempel kan en pyrolysanläggning omvandla 
organiskt material till biokol som är ett bra jordförbättringsmedel. Biokolen blir dessutom en 
kolsänka och restvärmen från processen kan användas som värmeenergi.

För att få systematik och långsiktighet i den här typen av arbete kan det finnas behov av 
tydligare styrning och struktur i kommunens organisation när det gäller åtgärder för ökad 
biologisk mångfald. Det kan också finnas anledning att se över nämndernas reglementen så 
att nämnderna har det mandat och uppdrag som de behöver för att nå kommunfullmäktiges 
mål om biologisk mångfald. Det förvaltningsövergripande arbetet med vattenförvaltning kan 
ses som ett steg i rätt riktning som kan fungera som modell eller utvecklas vidare.
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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.

När det gäller den byggda miljön är översiktsplanen kommunens instrument för att säkerställa 
att markanvändningen sker på ett effektivt sätt och att så lite värdefull naturmark som möjligt 
används för byggnation. Avsteg från översiktsplanen innebär sämre förutsättningar för hållbara 
ekosystem och biologisk mångfald. Såväl nationellt som internationellt uppmärksammas alltmer 
vikten av den gröna infrastrukturen. Det vill säga nätverk av natur av likartad karaktär, som till 
exempel ädellövskogar, som ligger tillräckligt tätt ihop för att tillsammans bilda en funktionell 
enhet. Kommunen behöver bli bättre på att ta hänsyn till och stärka den gröna infrastrukturen i 
kommunen.
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Globalt mål: Fredliga och inkluderande samhällen 

Aktuella delmål 
16.1 Minska alla former av våld 
16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och 
vapenflöden
16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner
16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt 
beslutsfattande
16.10 Säkerställ allmän tillgång till information och skydda 
grundläggande friheter

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Totalt

16  25  25 25 24

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Män

5  10  9 9 10

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Kvinnor

26  41  41 41 38

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt 477 392 461 418 532 478

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Totalt

82 82 89 89 89 89

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Män

  87 87 87

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Kvinnor

  91 91 91

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter 
och statsbidrag Totalt

   3,0 7,8 8,3

Förflyttning 

Vi jobbar med tryggheten
Kungsbacka kommun har en låg brottslighet. I Sveriges kommuner och regioners, SKR, 
rapport Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2021 hamnar Kungsbacka kommun på 
plats elva av 290 kommuner. I kommunens lokala trygghetsundersökning från 2021 svarade 
86 procent av de tillfrågade att de alltid eller ofta känner sig trygga i Kungsbacka kommun. 
Statistikmyndigheten SCB:s Medborgarundersökning 2022 visar att 98,2 procent känner sig 
trygga dagtid i området där man bor, medan siffran sjönk till 87,1 procent när det är mörkt 
ute. Det är en högre andel än riket men vi kan samtidigt konstatera att oron över att utsättas 
för brott har ökat. 

Det finns tecken på att olika kriminella nätverk har börjat etablera sig i Kungsbacka 
kommun. Därför har kommunen under året genom det kommungemensamma prioriterade 
initiativet Ett tryggare Kungsbacka arbetat fram en ny arbetsmodell som kallas Stoppmö-
ten. Det är kommunen som samarbetar tillsammans med skola, socialtjänst, polis och fritid 
för att i ett tidigt skeende identifiera och stödja ungdomar som är i riskzon för att hamna i 
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kriminalitet. Detta initiativ är fokuserat på gruppdynamiker och har visat sig vara ett effektivt 
arbetssätt att bryta negativa händelseutvecklingar, bland annat bland ungdomar som rörde sig 
inom zonen för gängkriminalitet.

Utsatthet på nätet, sugardating och grooming är exempel på växande problem som kan få fäste 
i en kommun som Kungsbacka som ligger nära storstaden Göteborg. Det är viktigt att höja 
kunskapen centralt för att minska utsattheten för dessa typer av brott. Kommunen har påbörjat 
kunskapshöjande insatser till vårdnadshavare (läs mer om detta under Mål 3 God hälsa och 
välbefinnande).

Till följd av att det införts en ny lag om visselblåsarfunktion har ansvar och roller i kommunens 
organisation förtydligats och ett nytt regelverk har tagits fram.

Sedan länge finns ett ständigt ökande inflöde av orosanmälningar gällande barn och unga. 
För perioden januari - oktober ökade orosanmälningarna med 20 procent jämfört med samma 
period 2021. Det speglar ökningen av orosanmälningar nationellt till socialtjänsten. Det är en 
utmaning att rättssäkert hantera orosanmälningarna samtidigt som det finns svårigheter att 
rekrytera kvalificerade medarbetare.

Nationell statistik visar att 24 procent av alla barn någon gång har utsatts för fysiskt våld av en 
vuxen. Under pandemin ökade antalet anmälda brott gällande utnyttjande av barn för sex-
uellposering med över 20 procent i landet. Det är svårt att hitta lokal statistik för den typen 
av händelser men sannolikt sker detta i kommunen likväl som i resten av Sverige. Detta är en 
utmaning då händelseförloppet mellan att bli utsatt, få en hög skolfrånvaro och ha suicidtankar 
är mycket kort.

I maj startade Barnahus Halland sin verksamhet. Det är en samverkan mellan socialtjänst, 
polis, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin kring barn har utsatts för våld, 
sexuella övergrepp eller bevittnat våld i en nära relation. Målet är att samla professioner för att 
snabbare kunna sätta in rätt insatser och för att barnet inte ska behöva slussas runt på flera plat-
ser. Effekter som vi ser redan nu är att samverkan med berörda parter sker snabbare och barnet 
behöver delta på färre möten.

Säkerhet och beredskap
Dataskydd och IT-säkerhet är områden som blir allt viktigare när information sprids snabbt 
och enkelt i olika kanaler och mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Under 
året har kommunen därför stärkt kraven på hantering av information. Bland annat har vi tagit 
fram en digital utbildning för medarbetare och en e-tjänst för anmälan av personuppgiftsinci-
denter. Vi har börjat införa flerfaktorsinloggning vilket ger en minskad risk för hackerattacker. 
Vi har även infört ett utökat skydd för medarbetare och elever för att minska risken för angrepp 
utanför Kungsbackas nät. Dessutom måste medarbetare legitimera sig med BankID vid ären-
den till IT-supporten som rör säkerhet. Vi har också skapat en återkommande utbildning som 
skickas med e-post till alla medarbetare med kort kunskapshöjande information, i syfte att höja 
IT-säkerheten.

Under året har vi fortsatt att arbeta med frågan om beredskap. Kommunen har tagit fram en 
intern utbildning för medarbetare kring Totalförsvar i Sverige. För att stärka kommunens kär-
nenergiberedskap har vi genomfört kunskapshöjande och trygghetsskapande insatser till olika 
målgrupper i kommunen. Vi har till exempel gjort målgruppsanpassade digitala föreläsningar 
till nyckelpersoner inom kommunen och en digital föreläsning på hemsidan för invånare att ta 
del av. 
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Kommunen har även hjälpt länsstyrelsen med att ta fram lämpliga kommunala platser 
för nya Ringhalsvarningssystem utomhus runt om i kommunen. Vi har också startat 
ett arbete för att Kungsbacka ska bli en certifierad blåljuskommun. Syftet med insatsen 
är att kommunen ska ha en gemensam bakgrundskarta som innehåller olika relevanta 
data för krisberedskap samt blåljusfunktioner som ska vara till stöd vid akuta händelser i 
kommunen. 

Inflytande och delaktighet
Det finns ett växande intresse från kommunens invånare att delta i utformningen av sin 
närmiljö och vi tror att intresset kommer öka mer i framtiden. Statistikmyndigheten, 
SCB:s, Medborgarundersökning 2022 visar att 24 procent av de svarande tycker att möj-
lighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra. Inom 
ramen för kommunens prioriterade initiativ Medskapande har vi tagit fram en modell 
för medskapande med invånare för att skapa lösningar på samhällsutmaningar och öka 
invånarnas inflytande och delaktighet. Medarbetare i kommunen har fått utbildning i 
modellen. 

Mera digital är ett digitalt lärcenter på kulturhuset Fyren och kommunen har startat för 
att öka den digitala delaktigheten. Mera Digital är ett resultat av flera år av arbete med 
tjänstedesignsmetoden som helt och hållet utgår från invånarnas behov.  Vi har köpt in 
utrustning som invånare kan testa och få hjälp att använda. Mera digital filial kommer 
att finnas på samtliga bibliotek och vård- och omsorgsboenden.

För att underlätta för invånarna att få information eller utföra ett ärende på kommunen 
har vi förbättrat den digitala tillgängligheten. Vi har startat en ny chattfunktion på 
kungsbacka.se som ett nytt sätt för invånarna att kontakta kommunen. Antalet kontak-
ter har ökat, och handläggarna har under hösten fått utbildning i hur de kommunicerar 
på bästa sätt via den nya kanalen.

Vi har gjort flera insatser under året för att utveckla kommunens verksamhet tillsam-
mans med invånare. Exempel på detta är att invånare fick tycka till om en lämplig plats 
för en pop-up återvinningscentral och att vi arrangerade ett rådslag mellan politiker och 
skejtintresserade ungdomar under våren. Seniorverksamheten växte kraftigt under året 
genom medskapande av seniorer och sommarjobbande ungdomar som samlade in åsikter 
från invånare om Kungsbacka torg. Vi började använda ett nytt system för förenings-
bidrag vid årsskiftet. Syftet med det nya systemet är att stödja bredd, mångfald och 
nytänkande, och vara förutsägbart, enkelt och transparent.
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Demokrati och inflytande
I valet 2022 gick valdeltagandet ner i Sverige som helhet, så även i Kungsbacka kommun. 
Lokalt minskade valdeltagande totalt sett mindre än i riket som helhet och Kungsbacka är 
fortfarande bland de kommuner som har högst valdeltagande i Sverige. Samtidigt ser vi att det 
finns betydande skillnader i valdeltagande mellan valdistrikt, vilket tyder på underliggande 
ojämlikheter i kommunen. Nationell statistik visar att bland annat utrikes födda, äldre, unga 
och personer med låg utbildningsnivå röstar i lägre utsträckning. 

Inför valet 2022 har biblioteket genomfört både interna och externa kurser om informationspå-
verkan och ordnat föredrag om valprocessen. De har även riktat information till förstagångs-
väljare som en textbaserad utställning på lätt svenska och det fanns även information till barn 
och unga. Inför valet har kommunen även sett över valdistrikten och gjort anpassningar för att 
förbättra tillgängligheten.

Med hjälp av stöd från Kulturrådet har biblioteksverksamheten startat projektet Demokratisk 
Frizon för alla. Projektet erbjuder invånarna möjligheter att delta i samhällsdebatten och på så 
vis bli mer delaktiga i samhället.  

Fler skolenheter beskriver sjunkande resultat i elevenkäterna gällande elevinflytande. Detta 
trots att vissa enheter bedriver ett systematiskt och medvetet arbete för att få fler elever 
engagerade och aktiva i programledningsråd, klassråd, skolkonferenser och andra forum för 
elevinflytande. Inom skolan har det också pågått ett demokratiprojekt i syfte att stärka elever-
nas demokratiska förståelse och förmåga. Elever har fått delta i samtal med politiker om hur 
skolans verksamhet ska se ut framåt och fått möjlighet att delta på ett nämndsammanträde. 
Ung i Kungsbacka har också genomfört demokratiutbildningar med workshops där elever i 
särskola diskuterade skolgång, fritidsaktiviteter och kollektivtrafik och skrev brev till politi-
kerna. Lärare och elever på Kolla grundsärskola har ingått i en referensgrupp då Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram ett underlag för ungdomsenkäten 
LUPP utifrån grundsärskolans elevers behov.

Vi arrangerade två debatter mellan ungdomsförbund med påföljande eftervalsanalyser i Kungs-
backa Teater inför valet. Syftet var bland annat att öka valdeltagandet hos förstagångsväljare. 
Denna förvaltningsövergripande samverkan lyftes fram på MUCF:s rikskonferens i november 
2022 som ett exempel på hur kommuner arbetat framgångsrikt och kreativt med skolvalet.

Under den gångna mandatperioden 2018-2022 har det funnits vissa grupper som har varit över-
representerade och andra som har varit underrepresenterade bland förtroendevalda i Kungs-
backa kommun. 41,9 procent av de förtroendevalda kommunpolitikerna i Kungsbacka var kvin-
nor och var därmed underrepresenterade. Även utrikes födda och de yngre åldersgrupperna har 
varit underrepresenterade, medan åldersgruppen 65 år eller äldre har varit klart överrepresente-
rad. Liknande trender finns i hela Sverige, men det finns mycket som en kommun kan göra för 
att främja underrepresenterade gruppers politiska engagemang. 
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Analys 
Kungsbacka kommun har en låg brottslighet, samtidigt som oron över att utsättas för brott 
ökar. Informationsteknologi genomsyrar idag hela vårt samhälle och den snabba tekniska 
utvecklingen för med sig ökade förväntningar men även ökade risker. Det är viktigt att 
öka kunskapen för att minska utsattheten för dessa typer av brott. Ökningen i orosanmäl-
ningar gällande barn och unga lyfter vikten av det förebyggande arbetet för en god uppväxt 
fri från våld för barn och unga. I Kungsbacka kommun finns ett behov av att skapa en 
tydligare bild av hur våldsutsattheten hos barn och unga ser ut. 

För en stark demokrati är det bra om de förtroendevalda speglar kommunens befolkning 
i stort vad gäller exempelvis kön, åldersfördelning, andel utrikes födda och utbildnings-
nivå för att en mångfald av perspektiv ska föras in i det politiska samtalet. Här finns det 
arbete kvar att göra eftersom vissa grupper har varit under- eller överrepresenterade bland 
förtroendevalda.  Det är också viktigt att bevaka trenden med minskat valdeltagande och 
skillnader mellan valdistrikt, speciellt i kombination med ökad extremism, desinformation 
och polarisering i samhället. Vi behöver arbeta för att stärka inflytande och delaktighet 
med fokus på grupper med en lägre delaktighet i samhället. Det är viktigt för demokratins 
robusthet men även ur folkhälsoperspektiv.

Trenden i samhället är att den traditionella demokratin försvagas, men allt fler människor 
ställer krav på inflytande i sakfrågor. Detta tyder på att kommunen behöver göra mer för 
att närma sig invånarna och erbjuda fler former att tycka till som utgår från invånarnas 
förutsättningar och behov. För att åstadkomma detta krävs en kulturförändring. Kungs-
backa kommun redan har kommit en bit på vägen med många goda exempel på dialoger 
och medskapande under de senaste åren. Detta arbete behöver intensifieras ännu mer i 
framtiden.

När det gäller dagens ungdomar i Kungsbacka kommun säger allt fler att de vill vara med 
och påverka samhället. Samtidigt är det bara cirka 20 procent av alla i gymnasieåldrarna 
som tycker sig ha stora möjligheter att själva föra fram åsikter till beslutsfattare, och resul-
taten för elevinflytande sjunker i elevenkäter. Inflytande för barn och unga är ett viktigt 
utvecklingsområde ur flera perspektiv. Dels för att höja kvaliteten på verksamheter som rör 
barn och unga och del för att uppfylla barnkonventionens skrivningar om barns delaktig-
het . Det handlar också om att främja och framtidssäkra ungas deltagande i demokratin. 
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Globalt mål: Genomförande och globalt partnerskap  

Aktuella delmål: 
17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
17.16 Stärka partnerskapet för hållbar utveckling i synnerhet med 
utvecklingsländer
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap
17.18 Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data
17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg

KOLADAnyckeltal: 
Det finns inga siffror på kommunnivå.

 
Förflyttning 

Mäta och följa upp
Under året har mer statistik i det kommuninterna verkyget PowerBi blivit tillgänglig för att 
mäta, följa upp och planera på ett mer hållbart sätt. Flera verksamheter har börjat använd 
PowerBi som ett analysverktyg för att kunna kvalitetssäkra och fatta välgrundade beslut för 
vidareutveckling och effektivisering. 

Kommunen har också tagit nästa steg i arbetet med publicering av öppna data om klimat, 
hållbarhet och relaterade områden. Att klimat- och hållbarhetsdata blir öppna innebär att de 
kan granskas av andra och kan därmed skapa ökad medvetenhet och kraft i hållbarhetsarbetet. 
Dessutom kan öppna data ge entreprenörer möjligheter att skapa innovationer, affärsidéer och 
nya företagskoncept baserat på kommunens data. 

Som en del av kommunens årshjul bidrog Hållbarhetsbokslut 2021 till två nya fokusområden 
inom kommunens målarbete. Det är målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö som 
fått två nya fokusområden. Det första fokusområdet är att Kungsbacka ska verka för ett fossil-
fritt och cirkulärt samhälle som också skyddar och främjar biologisk mångfald. Det andra är att 
Kungsbacka ska verka för ett socialt hållbart samhälle.

Kunskapslyft
Vi har genomfört workshops i Agenda 2030 i flera ledningsgrupper och enheter under året. 
Fler verksamheter än tidigare har arbetat aktivt med att analysera och planera sin verksamhet 
utifrån de globala målen. Vi har startat upp ett nätverk för hållbarhetsfrågor i syfte att föra 
samman goda initiativ och säkerställa att vi jobbar som Ett Kungsbacka med hållbarhetsfrågor.

Samverkan
Kommunen har utvecklat flera partnerskap för att gemensamt ta sig an olika utmaningar. Här 
beskriver vi några goda exempel. Kommunen har i en medskapande process infört en förbättrad 
strukturerad dialog med kulturföreningar och kulturarrangörer. Vi har utökat kommunens 
roll som möjliggörare, vilket haft konkret resultat i att antalet ansökningar om kulturbidrag 
har ökat i både antal och omfång. Samarbetet kring området digitalisering har ökat under året 
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mellan kommunerna i både Hallands region och Göteborgsregionen, GR. GR har tagit 
fram har två potentiella samverkansuppdrag om öppna data och digital kommunikation för 
beslut. 

Vi har stärkt arbetet med samverkan kring tidiga samordnade insatser för utsatta barn 
under 2022. Regionala Barn och ungas psykiska hälsa , BUPH, kom in som aktiv part i 
samverkan och det innebär att vi nu kan nå fler barn i ett tidigare skede med fler kom-
petenser än tidigare. Kommunen har utvecklat ett frivilligcenter som är partnerdrivet av 
föreningar, företag och kommun. Syftet är att utveckla frivilligarbete som också bidrar till 
att utveckla lokalsamhället i Kungsbacka. Frivilligcentret bidrar till delaktighet i samhäl-
let, demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet. Exempel 
på insatser är samtalspartner, promenad, utflykt, föreningar som behöver punktinsatser, 
gruppaktiviteter, läxhjälp, stöd till asylsökande och ledsagning. Föreningen startade i våras 
och det finns nu cirka 50 frivilliga som fått utbildning och finns i vårt kontaktregister.

Projektet för Framtidens avloppsrening, där Hammargårds reningsverk ska byggas om 
kommer att genomföras med partnering som samverkansform. Typiskt för partneringpro-
jekt är att man försöker stärka samarbetet med entreprenören, vilket bidrar till kommunen 
som möjliggörare för företag. Verksamheten för Projekt & Bygg kommer att ta vara på 
erfarenheterna från partneringprojektet för att undersöka om denna samverkansform är 
lämplig även för andra projekt framöver.
Vi har arbetat för att i större utsträckning kunna tillgodose behovet av stöd hos unga vuxna 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Representanter från Attention, NSPH, 
ungdomar i målgruppen och tjänstepersoner har tillsammans arbetat med att fokusera, 
ta fram och testa idéer. Under 2023 kommer gruppen ta fram förslag på aktiviteter och 
förbättringar med hjälp av innovationsmodell och tjänstedesign.

Kommunen delade ut Hållbarhetspriset för att lyfta goda exempel hos privatpersoner, 
föreningar och företag för att inspirera och uppmuntra till förflyttningar inom hållbarhets-
arbetet även utanför kommunens organisation. Kommunen har också utvecklat samarbetet 
med studenter i olika hållbarhetsprojekt via vår samverkan med HoloHouse. 
 
Analys
Bedömningen är att kunskapen och medvetenheten om Agenda 2030 ökar bland kommu-
nens tjänstepersoner och politiker. Men vi behöver mer kompetensutveckling och änd-
rade rutiner för att Hållbarhetsbokslutet ska användas i större utsträckning i budget och 
verksamhetsplanering. Det återstår också en del arbete med att samla och tillgängliggöra 
data som visar på utvecklingen. Uppgifterna skulle kunna vara underlag för prioriteringar 
av hållbarhetsåtgärder framför allt inom konsumtionsområdet.

En annan utmaning är att hitta flexibla arbetssätt och nya samarbeten för att klara omställ-
ningen till hållbar utveckling och en hållbar välfärd. I Kommunbudget 2023 finns ett nytt 
direktiv som heter Innovation och omställning till nya arbetssätt. Det ger verksamheterna
i uppdrag att öka tempot i att bygga kultur och förmåga för verksamhetsutveckling. Det 
ska ske genom digitalisering och genom att experimentera, arbeta medskapande och 
sprida nya arbetssätt. Det finns en enorm potential att tillsammans med andra partners 
skapa samarbeten för att bidra till ett hållbart samhälle. Det kan exempelvis vara inom 
den ideella sektorn, invånare eller hos akademin som finns i Kungsbacka kommun eller i 
Västsverige. Kommunen bör ta en tydlig och aktiv roll i att hitta, skapa och underlätta för 
samarbeten. Kommunen har fortsatt utveckla partnerskap med både allmänhet, näringsliv 
och föreningsliv under 2022. Vi har goda förutsättningar att fortsätta utveckla samverkan i 
syfte att tillsammans klara våra komplexa hållbarhetsutmaningar.
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Miljömålen i Halland 

Länsstyrelsen i Halland följer varje år upp arbetet med de svenska miljömålen på en regional nivå. Länssty-
relsen konstaterar att den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 behöver integreras och få genomslag 
i verksamheter, i politiken, hos företag och hos allmänheten. Modigt ledarskap, ökat engagemang och fler 
insatser krävs av myndigheter, privatpersoner, näringsliv, kommuner och civilsamhälle för att nå en bättre 
miljö för nuvarande och kommande generationer. Samtidigt krävs också internationella åtaganden för att vi 
ska nå målen.

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 
utveckling

Nej Positiv utveckling

Bara naturlig försurning Nej Neutral 
utveckling

Nej Positiv utveckling

Giftfri miljö Nej Neutral 
utveckling

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 Oklar 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Levande sjöar och vattendrag Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Grundvatten av god kvalitet Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Hav i balans och levande kust och  
skärgård

Nej Negativ 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Myllrande 
våtmark

Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling

Levande skogar Nej Negativ 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt  
odlingslandskap

Nej Neutral 
utveckling

Nej Negativ utveckling

Storslagen fjällmiljö Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

God bebyggd miljö Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt växt och djurliv Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling
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Man ser positiva stråk i miljöarbetet i Halland men omställningen till ett hållbart samhälle 
går för långsamt. Genomförda åtgärder gör skillnad men ännu inte i tillräcklig grad för att 
den negativa utvecklingen i miljön ska kunna vändas. På nationell nivå så är det endast ett 
av miljömålen som uppnås, skyddande ozonskikt.

För flera av miljömålen är en gemensam nämnare att trycket från samhället ger en negativ 
påverkan. Ett problem för odlingslandskapet är exploatering av åkermark och igenväx-
ning. Det är också ett problem att befolkningen ökar och behovet av tätortsnära natur 
ökar samtidigt som vi använder den tätortsnära naturen för att bygga samhällen. Här har 
kommunerna ett stort ansvar i samhällsplaneringen för att se till att både finns bostäder 
och tätortsnära natur för biologisk mångfald och människors hälsa. 

Flera av miljömålens utveckling är beroende av att markanvändning sker på ett sätt som är 
förenligt med ekosystemens funktionalitet. För att kunna påverka utvecklingen behöver 
kommunen skaffa sig rådighet över strategiskt viktig mark eller arbeta mer med kunskaps-
spridning, samordning och ekonomiska incitament. Många aktörer gör insatser i natur-
vårdsarbetet, vilket är en viktig motkraft men inte tillräckligt för att vända på trenden.



70      Hållbarhetsbokslut 2022   Kungsbacka kommun

Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad kan kommunen göra för 
att nå målet?

+ Minskat långvarigt 
försörjningsstöd 
+ Nya arbetsmarknads-
processen

- Risk för en trend med 
ökande ekonomisk utsatthet, 
speciellt hos barnfamiljer

• Stärka förebyggande 
insatser för ekonomiskt 
utsatta hushåll

+ Tydliga krav i upphandling 
av livsmedel och tuff 
uppföljning av kraven
+ Friskvårds- och 
aktivitetsgrupper för barn 
5-18 år med övervikt, fetma 
eller psykisk ohälsa

- Hållbar lokal 
livsmedelsproduktion
- Felnäring och 
miljöbelastning
- Livsmedelskostnader
- Övervikt och fetma i unga 
åldrar

• Värna jordbruksmark
• Efterfråga det som 
produceras och kan 
produceras lokalt
• Inte minska ambitionsnivåer 
för hållbarhetskrav på maten 
vi serverar på grund av 
omvärldsfaktorer
• Stödjande verksamheter 
eller aktiviteter för de som 
drabbas av fetma tidigt i livet 
(under fem år)
• I samhällsplaneringen 
planera utifrån 
barnperspektivet där lek och 
rörelse ligger i fokus

+ Brukardelaktighet
+ Drogförebyggande
+ Kemikaliearbetet
+ Handlingsplan suicid

- Psykisk ohälsa
- Hälsoskillnader 
- Effekter av pandemin, 
lågkonjunktur och kriget i 
Ukraina

• Uthållighet i förändringen 
till ett hälsofrämjande 
perspektiv i samhället
• Motverka en ökning av 
narkotikamissbruk
• Omvärldsbevaka och följa 
nationell utveckling av 
hälsa kopplat till pandemi, 
lågkonjunktur och kriget i 
Ukraina

+ Bra studieresultat
+ Satsningar på jämställdhet 
och trygghet inom gymnasiet

- Kunskapsresultat inom 
gymnasiet lägre än förväntat 
utifrån kommunens goda 
förutsättningar
- Skillnader i meritvärde 
för grundskolan mellan 
boendeområden och skolor

• Fortsatt utvecklingsarbete 
i skolan
• Utreda orsakerna till 
avvikelser i kunskapsresultat
• Främjande och 
förebyggande folkhälsoarbete 
som en förutsättning för en 
god skolgång för alla

+ Utbildningar
+ Handlingsplan mot våld i 
nära relation
+Heltid som norm

- Studieresultat skiljer 
mellan könen
- Välmående skiljer mellan 
könen
- Normer 
- Våld i nära relation

• Fokus som arbetsgivare på 
jämställdhet
• Jämställdhetsperspektiv i 
alla frågor
• Stärka arbetet med 
våldsutövare
• Synliggöra negativa normer

+ Bra dricksvattenkvalitet
+ Bra avloppsrening
+ Vattenförsörjning 
i samverkan med 
grannkommuner

- Ekologisk status i sjöar och 
vattendrag 
- Vattenförsörjning vid torka
- In- och utläckage i 
ledningar
- Dagvattensystem

• Säkerställa tillgång till 
dricksvatten 
• God kapacitet och ökad 
rening i avloppsreningsverk
• God dagvattenhantering 

Sammanfattande analys – vad gör vi bra, vad är utmaningen  
och vad ska vi göra för att nå målen?

Ju mörkare grön färg desto mer effekt på hållbar utveckling om Kungsbacka kommun prioriterar 
målet.
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad kan kommunen göra för 
att nå målet?

+ Energianvändningen 
minskar
+ Utbyggnad av solceller
+ Kontroll av vattenpumpar

- Minska elförbrukningen i 
vattenpumpar
- Mer egen elproduktion
- Minska elförbrukningen
- Öka energieffektiviteten

• Fler solceller och parker
• Energineutrala bostäder
• Cirkulära lösningar som 
sparar resurser och energi
• Utveckla metoder för 
minskad energianvändning
• Utveckla former för 
energilagring

+ Låg arbetslöshet
+ Utvecklande 
medarbetarskap
+ Cirkulära tjänster
+ Arbetsrättsliga krav vid 
upphandling

- Tillgång till 
arbetsmarknaden för 
grupper som står längst från 
arbetsmarknaden
- Ökande demografisk 
försörjningskvot
- Att få fler än eldsjälarna att 
nyttja de cirkulära tjänsterna
- Kungsbacka behöver 
utvecklas som destination

• Öka anställningsmöjligheter 
i kommunens egna 
verksamheter
• Mer samverkan, 
digitalisering och tänka nytt
• Utveckla samarbetet 
mellan arbetsmarknadens 
parter för bättre 
jobbmatchning

+ Fått bort bygglovskön
+ Lätt och Rätt 
+ Digitala detaljplaner 
+ Kungsbacka Business Boost 
och andra mötesplatser för 
näringslivet
+ Tillgången till bredband 
ökar stadigt

- Liten arbetsmarknad
- Fler som behöver 
dricksvatten
- Större mängd 
avloppsvatten som behöver 
tas om hand

• Fortsatt utvecklingsarbete 
med etableringsstöd och 
platsvarumärke
• Stimulera näringslivet till 
medskapande 
• Kommunen kan stötta 
resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion 
inom näringslivet
• Fortsätta stötta näringslivet 
vid myndighetskontakter
• Informera och förklara 
myndighetsrollens ”varför” 
för näringslivet

+ Stöttat till ökad 
självständighet
+ Ökad brukardelaktighet
+ Föräldra- och fritidslotsar
+ Digital kompetens
+ E-tjänst för prövning av 
barns bästa
+ Barnrättsutbildningar och 
drop-in

- Stora inkomstskillnader 
hos kommuninvånare
- Barnperspektivet
- Växande äldre befolkning
- Bostadssegregationen
- Utanförskap
- Minskad tillit

• Blanda områden genom 
att erbjuda olika typer 
av bostäder med olika 
boendekostnader
• Öka inkluderingen av 
underrepresenterade grupper 
i samhället 
• Tydligare arbetssätt utifrån 
mänskliga rättigheter  
• Åldersvänlig 
samhällsplanering

+ Tillsynsarbete som leder 
till åtgärder
+ Ökat fokus på hållbart 
samhällsbyggande i ny 
fördjupad översiktsplan
+ Satsningar på gång och 
cykel
+ Sociala konsekvensanalyser 
i samhällsplaneringen
+ Ny översiktsplan med 
hållbarhetsfokus
+ Stadsomvandling och 
förtätning - 363 bostäder 
färdigställda under 2022

- Kapacitetsbrist i den 
statliga infrastrukturen runt 
Göteborg.
- Sömfria kollektiva 
pendlingsresor
- Begränsad rådighet över 
grönområden och annan 
strategiskt viktig mark

• Medverka till regionala 
yteffektiva färdsätt 
• Arbeta med mobilitet 
utifrån ett helhetsperspektiv
• Bli en föregångare 
för tillämpning av de 
tekniker som finns för 
hållbart byggande, såväl 
byggnadsmaterial som 
utemiljö
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad kan kommunen göra för 
att nå målet?

+ Avfallshantering
+ Minskat matsvinn
+ Krav på miljö, kemikalier, 
klimat och arbetsrättsliga 
villkor vid upphandlingar
+ Livslängden på elektronik 
ökar

- Fortsätta minska matsvinn 
efter avslutat projekt
- Omställning från linjära 
flöden till cirkularitet
- Stora avfallsmängder från 
både privatpersoner och 
kommunens verksamheter
- Engångsprodukter minskar 
inte
- Hållbara inköp
- Attityder, normer, identitet 
och beteenden kopplade till 
konsumtion

• Möbellager och samordnare 
för internt återbruk
• Ökad beställarkompetens 
för att nå målsättningen i 
våra avtal
• Klimatneutrala kommunala 
inköp
• Kunna mäta och följa 
upp data och statistik, 
miljöspendanalys
• Intern klimatväxling för 
konsumtion
• Dialog med näringsliv och 
föreningar

+ Ny översiktsplan
+ Reviderad klimatstrategi
+ Klimatneutrala inköp
+ Skyfallskartering
+ Fossilfria poolbilar
+ Digitala hjälpmedel
+ Sänkt koldioxid från mat-
portioner
+ Solcellsanläggningar ökar
+ 87 procent av våra resor 
med förnyelsebara drivmedel
+ Cykelkampanjer
+ Fasar ut köldmedier

- Koldioxid från transporter 
i hela kommunen behöver 
minska
- Förnybar energi behöver 
utvecklas
- Utsläpp från konsumtion 
behöver minska avsevärt 
både organisatoriskt och 
individuellt.

• Medverka till regionala 
yteffektiva färdsätt 
• Mer energi från solceller 
och parker
• Minimera behovet av fossila 
resor för våra invånare
• Underlätta för invånarna att 
återanvända och återvinna

+ Uppgradering av 
pumpstationer
+ Fimp- och snusprojekt
+ Granulatfällor som 
minskar mikroplast från 
konstgräsplaner

- Ekologisk status i 
kustvattenzonen
- Dagvattenhantering med 
rening och fördröjning  
- Nedskräpning i havsmiljöer

• Minska utsläpp av 
näringsämnen och samverka 
med areella näringar
• Återställa vattendrag
• Se över behovet av utökat 
marint skydd
• Öka kunskap om lokalt 
omhändertagande av 
dagvatten
• Minska in- och 
utläckage i vatten och 
avloppsledningsnät

+ Skoglig restaurering 
och återskapande av 
våtmark inom ramen för 
skogsförvaltningen

- Begränsad rådighet över 
mark och vatten
- Exploatering av naturmark
- Otydligt på vilket sätt 
nämnderna ansvarar för 
att genomföra åtgärder 
som krävs för att nå 
kommunfullmäktiges 
mål. Ett exmpel är 
våtmarksanläggningoch 
restaurering av vattendrag. 
Det finns en möljighet men 
det är ingen som ser det som 
en del av sin verksamhet.

• Krav på ekologisk hänsyn i 
markanvisning
• Ekosystemtjänstanalyser 
av planer och projekt med 
kompensationsåtgärder vid 
behov
• Minska resursförbrukning 
och utsläpp av koldioxid
• Genomföra åtgärder för 
biologisk mångfald där 
kommunen är markägare
• Betala markägare 
för samhällsviktiga 
ekosystemtjänster genom till 
exempel naturvårdsavtal
• Minska utsläppen till 
vattendrag och hav
• Tydligare uppdrag och 
mandat till nämnderna
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Fyllnadsfärg    
Prioriteringsordning utifrån ett globalt perspektiv. Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå ger det om Kungs-
backa prioriterar målet. 

Röd text
Prioriterat område utifrån ett nationellt perspektiv – här står sig Kungsbacka bra i global jämförelse men området bör priori-
teras 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 kan kommunen göra för 
att nå målet?

+ Stoppmöten som ny 
dialogmodell inom det 
brottsförebyggande arbetet
+ E-tjänst för anmälan av 
personuppgiftsincidenter
+ Stärkt IT-säkerheten
+ Information till invånare 
om valprocessen och 
informationspåverkan
+ Modell för medskapande 
har skapats 
+ Goda exempel på 
medskapande arbetssätt

- Upplevd trygghet
- Invånarnas möjlighet till 
inflytande och delaktighet i 
kommunens beslut
- Ojämlikheter i 
valdeltagande och politiskt 
engagemang
- Risker med den snabba 
IT-utvecklingen
- Ökande antal 
orosanmälningar gällande 
barn och unga

• Erbjuda fler former för att 
påverka kommunens arbete 
som utgår från invånarnas 
behov
• Tillitsfrämjande 
och inkluderande 
samhällsplanering
• Stärka arbetet med 
elevinflytande och inflytande 
för barn och unga
• Skapa en tydligare bild av 
hur våldsutsattheten hos 
barn och unga ser ut
• Öka kunskap kring 
utsatthet på nätet både inom 
egna verksamheter och till 
vårdnadshavare och unga

+ Tillgängliggör öppna data 
och statistik
+ Kunskapslyft om 
genomförande av Agenda 
2030
+ Utvecklat partnerskap
+ Utvecklat kulturen med 
fokus på experimenterande 
och nytänkande

- Verksamhetsplanering som 
utgår från och bidrar till att 
nå de globala målen
- Effektiva partnerskap 
mellan kommun, näringsliv, 
ideell sektor och 
privatpersoner

• Utveckla nya samarbeten, 
arbetssätt och lösningar 
för att till fullo utnyttja 
den samlade kraften och 
förmågan i samhället



Kungsbacka kommun
0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 
kungsbacka.se

I 2022 års hållbarhetsbokslut redovisar och granskar vi kommunens arbete utifrån 
de globala målen. Bokslutet kompletterar organisationens årsredovisning.



Nuläge och prognos framåt

Nyanlända, Etablering & Bostad i 
Kungsbacka 2022-2023



Hållbart boende - Årshjul

Februari 
Avstämning

April
Avstämning 

Augusti
Avstämning 

December
Avstämning 

• Uppföljning föregående år
• Prioriterat arbete framåt

• Avstämning om läget på IF
• Nuläge – hur ligger vi till 

framåt

• Avstämning om läget på 
etablering



• Tillbakablick 2022
• Prognos 2023
• Beräkningar bostäder för 2023
• Praktiska regler
• Utmaningar för 2023 



Mottagna anvisningar under 2022 Etablering

148

115

50

65

99

16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Kommuntal 2022  120+ rest 2021 28 Mottagna Vuxna Barn KVOT ABO



Massflyktdirektivet
Mottagna anvisningar under 2022
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Tak
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Kostnader tillfälliga boenden utöver gäller 
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Prognos 2023
Etablering
Massflykt
Tak 



Etablering 2023 
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Massflyktsdirektivet 2023 
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Personer för tak 2023
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Beräkningar bostäder för 2023
Etablering
Massflyktsdirektivet
Tak



Bostäder för etablering 2023
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Kommuntal Kan komma rest från 2022

Svårt att beräkna antal lägenheter det beror på storleken på familjerna



Bostäder för massflyktsdirektivet 2023
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Vilka boenden planerar vi att öppna vid behov
• Ev inhyrning av 2 objekt Onsala/Vallda
• Alléskolan
• Tempohus



Beräknade tak behov  2023 
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Tak 2023
Fördelning olika storlekar på hushållen
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Utmaningar för 2023 
Etablering
Massflyktsdirektivet
Tak



Utmaningar för etablering 2023
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Antal lägenheter i tempo hus Ev antal tomställda lägenheter
tempohus

• Under 2023 som det ser ut  nu kommer vi att lösa årets 
kommuntal på 78+5personer inom befintliga lägenheter i 
tempohus, beroende på storleken på familjer

• Det skulle kunna bli så att vi kommer ha ca 21 tomma 
lägenheter vid åretsslut, om vi utgår från hur familjerna 
som kommit idag sett ut.  



Utmaningar gällande Massflyktsdirektivet 2023
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• Utmaningar är att veta hur många som verkligen 
kommer,15/2 har det kommit 16st av 202.

• Just nu kommer det inga från Ukraina
• Hur många boenden skall vi iordningställa, med 

risk att det kommer vara tomma lokaler och driva 
upp kostnaderna

Endast 24% av kommuntalet kom 2022 



Utmaningar för tak 2023

• Totalt har vi behov av 115 kontrakt
• Totalt har vi 45 klara
• 10 kontrakt har redan sagts upp/rivs under 2023
• Ytterligare 13 kontrakt kan sägas upp under 

2023(rivningskontrakt aranäs)
• Ev saknar vi ”70+13” kontrakt under 2023 som vi kommer 

behöva avropa på befintligt avtal

• Totalt behov 452personer har ökat från 270st 2022



Regler för
Etablering
Tak



Etablering regler

• Alla nyanlända får direkt tillträde till tvåårskontrakt och en skriftlig och muntlig
genomgång av regler för bostaden.

• Under etableringsprocessen upprättas en boplan. En boplan görs individuellt med tolk
och syftar till att hitta permanent bostad. Etableringshandledaren gör hembesök och 
går igenom skötsel av bostaden samt regler och förväntningar för att hitta egen
bostad.

• •Fredagar 10-12 finns aktiviteten ”bosök” på GA. De nyanlända förväntas närvara vid 
Bosök och tillsammans med en etableringshandledare registrera sig vid 
bostadsförmedlingar och söka bostäder. 

• •När det är 6 månader kvar på kontraktet skickar Tempohus/SE uppsägning till 
hyresgästen.



Krav ”Tak över huvudet”

• Aktivt söka bostäder i hela landet

• Redovisa listor över sökta bostäder varje månad minst 20 bostäder

• Komma på kallade bosök på kompetenscentrum

• Kan inte tacka nej till erbjudande om eget kontrakt



Regler förskola/skola

• Det finns ett fritt skolval som gör att skolbyte vid flytt inte är 
nödvändigt. Detsamma gäller för förskola. Det är upp till varje familj.

• Skolskjuts med linjetrafik beviljas även till annan skola än den närmaste

• Särskild information från förskola/skola om vad man behöver tänka på 
vid flytt samt vilka valmöjligheter som finns ges via skolans öppet hus 
på kompetenscentrum.



• Fokus för 2023



Fokus 2023

• Planering mellan GA/SE fortsätter för att optimera nyttjandet av 
boenden

• Arbeta i exploateringsskeendet så att vi får till fler avtal på lägenheter 
hos externa fastighetsägare

• Följa upp befintliga samarbetsavtal

• Ev hyra in fler objekt vid behov 

• Fler tidiga insatser under etablering och arbetsmarknadsprocessen 



Tack!

Lovisa Eld

Patrik Hellberg

Ivan Stipic

Mats Söderström

Johan Burman
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KSAU – Personalstatistik
Årssammanfattning av året 2022



• Viktiga händelser

• Utveckling

• Nyckeltal

• Framåt

Agenda



• Utvecklande medarbetarskap

• Kompetensförsörjning

• Nyckeltal och strukturer i schack

Viktiga händelser



Fokus för kommunledningsgruppen 2022

Leda, styra och samordna kommunens arbete för 
att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa 

rätt kompetens på kort och lång sikt

Vara en 
attraktiv 

arbetsgivare

Fokus 2022
• Sänka sjukfrånvaron
• Utvecklande 

medarbetarskap
• ”Heltid som norm”



• Framtagande av utvecklande 
medarbetarskap – (6 april 2022 
premiär).

• UL/FULL
• Leda utan att vara chef
• Jag vill bli chef

Utvecklingsprogram



Nyckeltal - personal
Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022

Anställda andel kvinnor, procent 80,3 79,7 79,4

Antal medarbetare per enhetschef 23,3 23 22,4

Andel heltid, procent 79,6 81,6 82,7

Anställda totalt 6661 6623 6791

Personalomsättning, procent 14 10,4 11,7

Sjukfrånvaro totalt, procent 7,6 7,2 7,8

Sjukfrånvaro kvinnor, procent 8,2 7,7 8,5

Sjukfrånvaro män, procent 5,1 5 5,1



• Den totala sjukfrånvaron under 
2022 var 7,8 procent vilket 
innebär en liten ökning jämfört 
med 2021 då den låg på 7,2. En 
rimlig förklaring är den stora 
ökning som skedde under 
inledningen på året då 
restriktionerna kring pandemin 
ändrades drastiskt och 
sjukfrånvaron blev hög.

• Kungsbacka kommun ligger 
lägst beträffande sjukfrånvaro 
i Göteborgsregionen.

Sjukfrånvaro



• Personalomsättningen 
ligger på en rimlig nivå.

• Uppgång av intern 
rörlighet (5,5 % 2021 till 
8,6 % 2022)

Personalomsättning



• Under året har vi haft ute 997
platsannonser med totalt 12 228 
sökanden för tjänster i Kungsbacka 
kommun. Snitt 12 sökande/tjänst (15).

• 60 chefstjänster har annonserats under 
året med ett snitt på 16 ansökningar per 
tjänst (23).

• 2022 har det varit svårt att rekrytera 
vissa yrkesgrupper exempelvis vissa 
yrkesgrupper inom vården, 
digitalisering/IT- specialister, yrkeslärare 
och ingenjörer. 

Rekrytering



Köpta tjänster Falck Healthcare



Köpta tjänster Pe3
Kungsbacka kommun

3 576 745 kr 

Förebyggande Individ 1 704 098 kr 47,6 %

Förebyggande grupp
666 186 kr 18,6 %

Förebyggande Organisation
2670 kr 0,001 %

Rehabiliterande Individ
1 026 061 kr 28,7 %

Rehabiliterande Grupp
7 500 kr 0,002 %

Rehabiliterande Organisation
25 008 kr 0,007 %

Hälsofrämjande individ 29 335 kr 0,008 %

Hälsofrämjande grupp 33 884 kr 0,009 %

Sent avbokade besök
82 003 kr 0,02 %



• Under 2022 har Kungsbacka kommun 
gjort 11 överenskommelser och 
betalat ut 2,5 mkr enligt dessa 
överenskommelser.
Den totala lönekostnaden för 
kommunen uppgick till ca  3 300 mkr 
för ca 6700 medarbetare inkl PO. 

Överenskommelser



Framåt …

Leda, styra och samordna kommunens arbete för 
att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa 

rätt kompetens på kort och lång sikt

Vara en 
attraktiv 

arbetsgivare

Fokus 2023
Utvecklande medarbetarskap



Tack!

Jesper Edlind

HR-Chef
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§ 62 Dnr 2020-01070 
Intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten för intern kontroll 2022 för 
kommunstyrelsens förvaltning, daterad 2023-02-03. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ansvarar enligt reglementet och de ekonomiska styrprinciperna för att ha 
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, 2023-02-03 
Uppföljningsrapport för intern kontroll 2022 för kommunstyrelsens förvaltning, 
2023-02-03 
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2021-
08-24, § 201 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2023-02-03 
Diarienummer 

KS 2020-01070 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet & internkontroll 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten för intern kontroll 2022 för kommunstyrelsens 
förvaltning, daterad 2023-02-03. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ansvarar enligt reglementet och de ekonomiska styrprinciperna för att ha 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, 2023-02-03 
Uppföljningsrapport för intern kontroll 2022 för kommunstyrelsens förvaltning, 2023-02-03 
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2021-08-24, § 201 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2022 har följt kommunens årshjul och den plan för 
intern kontroll som antogs av kommunstyrelsen den 24 augusti 2021.  

Resultatet av granskningarna har varit gott och inte föranlett några utökningar av planen för 
innevarande år. Samtidigt har några nya riskområden uppmärksammats under året som kan tas till 
planen för 2024. Det handlar bland annat om brottsförebyggande arbete, leverantörsuppföljning och 
informationssäkerhet.  
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I de 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 främst redovisning av 
representation, direktupphandling och redovisning av delegationsbeslut.  

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 
Uppföljningsrapporten för intern kontroll sammanfattar årets granskningar utifrån nämndernas 
internkontrollrapporter och riskanalyser. Nämndernas rapporter utgör underlag för den kommunövergripande 
rapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet har 

nämnderna ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget). 

Nämndens arbete med intern kontroll 
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 

Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2022 har följt planen som beslutades i augusti 2021 och vårt 
kommungemensamma arbetssätt. Nya risker för år 2022 var informationsöverföring tredje land och hantering av 
delegationsbeslut. Under sista delen av 2021 har några nya riskområden uppmärksammats inför planen 2023 
som tagits med i planen för 2023. Denna rapport avser granskningarna enligt KS egen internkontrollplan inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Samtliga nämnders internkontrollrapporter sammanställs till en övergripande 
rapport för Kungsbacka kommun 2022. 
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2 Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2022 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 färre än tidigare år samtidigt som färre 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 2022 
Årets granskningar enligt internkontrollplanen 2022 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. En 
självskattning av intern kontroll gjordes i det gemensamma verktyget under tidig höst tillsammans med berörd 
ledningsfunktion. 

Kommunrevisionen har granskat verksamheterna inom Kungsbacka kommun enligt revisionsplanen och 
avrapporterat följande granskningar från 2022: 

 Granskning av krisberedskap 
 Granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan 
 Granskning av näringslivsverksamhet 
 Uppföljande granskning av 2020 års fördjupade granskningar och utökad granskning avseende nämnden 

för Kultur & Fritids hantering av hyresavtal 
 Löpande granskning 2022 

Samtliga revisionssynpunkter där svar har begärts från Kommunstyrelsen 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 kommunledningskontoret och berörda 
verksamheter. 



Kommunstyrelsen  Kungsbacka kommun 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2022 
 

   

 6 

4 Årets riskanalys 

4.1 Risker - Till plan 
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Hög Medel Totalt: 10 
 

Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

 

 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 Mindre 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) 

 

 

 

10 5 2 
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7 3 
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Kategorier  Risknumm
er Risker Till plan 

Personal   1 Kommunövergripande risk: Processen för avslut 
av anställning säkerställer inte att alla 
behörigheter till system, lokaler och andra 
tillgångar avslutas. 

Ja 

Ekonomi   2 Kommunövergripande risk: Redovisning av 
representation 

Ja 

 3 Kontanthantering Ja 

 4 Kommunövergripande risk: Debiteringsrutiner Ja 
Informationssäker
het, 
administration, 
inköp...  

 5 Kommunövergripande risk: Bristande styrning av 
förändring av verksamhetsprocesser och system 

Ja 

 6 Kommunövergripande risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp över 100.000:-) 

Ja 

 7 Kommunövergripande risk: Bristande hantering 
av delegationsbeslut 

Ja 

 8 Kommunövergripande risk: 
Informationsöverföring till tredje land 

Ja 

Verksamhet   9 Bostadsförsörjningsprogrammets målsättning 
kan ej nås 

Ja 

Corona   10 Kommunövergripande risk: Risk för 
anhopning/bristande leveranser avseende 
nämndernas uppdrag med anledning av 
Coronapandemin 

Ja 

4.2 Risker - Ej till plan 
Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

Personal   Kommunövergrip
ande risk: 
Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

Granskning avseende KS förvaltningar har genomförts med gott 
resultat de senaste åren. 
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5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 
I 2022-års plan identifierades tio risker varav åtta stycken är kommungemensamma och granskas i samtliga 
nämnder/förvaltningar. 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. 

Dataskyddombudet har gjort granskningar av i princip alla nämnder, KS och Eksta/Tempohus på 
dataskyddsområdet i ett brett perspektiv. En rapport till respektive har skickats under hösten och det samlade 
resultatet är sammanställt i en årsrapport som kommer i slutet på jan/början på feb 2023. Det har även gjorts en 
granskning på kommunövergripande nivå där det finns en kommunövergripande rapport. Även denna återges i 
årsrapporten. 

5.2 Åtgärder 
Granskningsaktivitet
er Status Åtgärder Kommentar Slutdatum 

Granskning av att 
genomförda inköp 
följer inköpsprocessen 
och gällande 
styrdokument 

Avslutad med 
avvikelse 

Informera om 
rutiner 

 2023-02-28 

Granskning av 
delegeringsbeslut 

Avslutad med 
avvikelse 

Förtydligande av 
rutiner 

 2023-02-28 

Åtgärderna rör olika administrativa rutiner där det återkommande behövs utbildning och påminnelser om 
följsamhet till rutiner. 

5.3 Resultat av annan granskning 
Kommunstyrelsens förvaltning har under året varit föremål för en övergripande extern granskning förutom av 
Kommunrevisionen. Den externa granskning har utförts av Länsstyrelsen Halland som har genomfört tillsyn av 
Kungsbacka kommuns tillämpning av lag (2006:544) om extraordinära händelser med godkänt resultat. Vad 
gäller kommunrevisionen så väntar vi på ytterligare två rapporter (vikarieplanering och extra insatser förskola) 
från 2022-års granskningar. 

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 
Nämndernas ansvar för tillräcklig intern kontroll gäller också när skötseln av en kommunal angelägenhet har 
lämnats över till någon annan (KL 6 kap 6§ resp 10 kap 1§). 

Med externa/privata utförare avses utförare som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet (KL kap 
10). 

Kommunstyrelsen har inte identifierat några leverantörer under definitionen privata utförare inom 
kommunstyrelsens ansvar. 
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5.5 Uppföljning av avtalssamverkan 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde förekommer inte någon avtalssamverkan enligt kommunallagens 
definition. Däremot finns ett antal samarbeten under andra former som kommunalförbund eller gemensam 
nämnd och andra avtalade samarbeten som inte handlar om myndighetsutövning. 

Inom kommunstyrelsens område är det bland annat Göteborgsregionens kommunalförbund, Räddningstjänsten 
storgöteborg, Västtrafik, vattenvårdsförbund (Lygnern och Kungsbackaån) med flera. 

Under 2022 finns en strukturerad process med systemstöd för avtalshantering. I samband med det görs en 
inventering av befintliga avtal. 
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 
I Kungsbacka vill vi att det ska vara enkelt för våra invånare att engagera sig, komma till tals och påverka. På 
kommunens hemsida Kungsbacka.se har vi gemensamma kanaler för att ta emot synpunkter, beröm och 
klagomål, felanmälningar eller ställa frågor. Dessa kanaler kompletteras av nämndernas egna avvikelsehantering 
och förbättringsarbete som ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i speciallagstiftning.   

6.1 Kommentaren 
Kommentaren är samlingsnamnet på den gemensamma synpunktshanteringen i kommunen. Här sammanställer 
vi de synpunkter etc. som kommer in via hemsidan Kungsbacka.se. 

Fördelning av inkomna synpunkter 2022-01-01 -- 2022-12-31 

Klagomål 16 

Beröm 2 

Förslag till förbättring 29 

Totalt antal inkomna synpunkter 47 

Varav anonyma 10 

Varav politiska 1 

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om 
mottagande 14 

 

Inkommit via kungsbacka.se 2020 2021 2022 

Ställ en fråga    

Felanmälningar    

Analys 
Det är en fortsatt minskning av inkomna kommentarer/synpunkter till kommunstyrelsen. Förra året kom det in 
47 kommentarer och fördelningen mellan kontoren var förhållandevis jämn och speglar kommunstyrelsens 
breda samordningsuppdrag i kommunen. Det område som får flest synpunkter är inom kollektivtrafiken. Under 
2018 inkom det 111 synpunkter, 2019 inkom det 82 stycken, 2020 inkom det 109 stycken, år 2021 inkom det 68 
stycken och år 2022 inkom det 47 stycken. 

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 Nämndsspecifik synpunkts- och avvikelsehantering 
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. 
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7 Visselblåsarfunktion 
Visselblåsarfunktionen infördes i Kungsbacka vid halvårsskiftet 2022 i enlighet med ny lagstiftning. 
Mottagningsfunktionen är upphandlad externt och utredningsfunktionen ligger centralt under kansliet i 
kommunstyrelsens förvaltning. Det kan också förekomma att utredningar görs av extern resurs. Resultatet av 
utredningarna överlämnas till berörda förvaltningar för eventuellt fortsatta åtgärder. 

Kommunen har hanterat en visselblåsning under året. Visselblåsningen har utretts av den kommungemensamma 
visselblåsarfunktionen. Utredningen har inte visat på några oegentligheter och är avslutad. Det finns planerade 
åtgärder för att säkerställa att rutiner och arbetssätt följs. 
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8 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 2022 visar ett gott resultat och endast ett område besvaras med delvis; det 
rör sig i första hand om viss osäkerhet om definitioner. 

Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2022 

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 

 

Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter i verksamhetens 
processer är dokumenterade (ingår i 
rutiner) och kända 
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Område Frågor Svar, Antal 2022 

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/kommunikati
on 

Introduktion av nya chefer sker enligt 
programmet "Kungsbackaledaren bas" 

 

Vi har en fungerande introduktion av nya 
medarbetare 

 

 



   

 
 

Intern kontrollplan 2022 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från en riskanalys för den 
verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. För varje kommande år antas en intern kontrollplan och i slutet 
av varje år sammanfattas årets arbete med intern kontroll i en rapport. 

 
Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet ges 
nämnderna ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget). 

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 det som Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) beskriver som ”syfte, innehåll och värde” med intern kontroll i några punkter: 

 Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister. 
 Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. 
 Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning. 
 Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet. 
 Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador. 
 Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling! 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån 
riskanalysen upprätta en internkontroll plan. 

Intern kontrollplanens granskningar är en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. t ex 
attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av uppföljning av semesteruttag etc. 

  

Nämndens arbete med intern kontroll 
Kommunstyrelsens intern kontrollplan utgår dels från uppsiktsplikten över övriga nämnder, bolag och stiftelse, 
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dels den egna verksamheten inom Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Riskanalysen för 
2022 bygger på tidigare års riskinventering och resultat från granskningar. Det innebär att flera risker som följts 
upp under tidigare år som nu har etablerade rutiner och fungerar väl i vardagen inte längre finns anledning att 
granska. Samtidigt har några nya risker identifierats och lagts till planen, bl a avseende informationssäkerhet 
och "skuldläget" efter Corona [ex utbildningsskuld, vårdskuld]. 

Att våren 2021, under pågående coronapandemi och innan årets granskningar genomförts, inventera risker för 
2022 är präglat av osäkerhet. Utvärderingar av  pågående Coronapandemi och dess konsekvenser kommer 
sannolikt att medföra insikter om såväl nya risker som behov av utvecklings- och förändringsarbete under 
kommande år. Det  innebär att det kan tillkomma ytterligare risker/granskningar under 2022. 

Då kommunstyrelsens intern kontrollplan innehåller de kommungemensamma riskerna som ska finnas med hos 
alla nämnder tas planen av KS under första halvåret för att vara tillgänglig inför nämndernas beslut under 
hösten. 

  

  



Nämnden för Kommunstyrelsen  Kungsbacka kommun 
Intern kontrollplan 2022 
 

   

 5 

2 Sammanfattning 
Intern kontrollplanen för 2022 är baserad på tidigare års planer och resultat samtidigt som  Coronapandemin har 
skickat med ett stort mått av osäkerhet om tiden efter Corona. Flera risker som funnits med och granskats med 
gott resultat under flera år har nu tagits bort från granskning. De risker som tas till planen för 2022 är dels några 
gemensamma kommunövergripande riskområden (personal, ekonomi, digitalisering, administration etc.) som 
varje nämnd/förvaltning ska granska. Dels är det risker som kopplas till KS specifika verksamhetsområde. 
Några nya risker har kommit till, bl a risken för konsekvenser på våra leveranser p g a Corona. 

Internkontrollplanen beskriver först de risker som identifierats. Sedan följer resultatet av riskanalysen, vilka 
risker som ska tas till plan och granskas och vilka som inte tas till plan och motiveringen till det. I planen 
beskrivs kontrollmoment (vardagens kontroller) och den granskning som planeras under 2022 för att följa upp 
att vardagens kontroller fungerar tillräckligt väl. Planen beskriver också vilket annat arbete/granskningar som 
görs under året och som är av betydelse för att upprätthålla en god intern kontroll. 

En separat del av planen är också en självskattning (baserat på verktyg från SKR) i fråga om intern kontroll som 
alla nämnder genomför årligen. 

Intern kontroll är en årligen återkommande process och är inte statisk, därav granskas ett urval av samtliga 
identifierade risker varje år, utifrån bedömning om sannolikhet och konsekvens av oönskade händelser. Det kan 
också innebära att det under året både tillkommer eller faller från enstaka granskningspunkter som 
dokumenteras, följs upp och rapporteras vid årets slut. Pågående coronapandemi gör det än mer aktuellt att 
uppmärksamma förändrade förutsättningar och eventuella tillkommande risker till planen för 2022 som inte är 
kända i nuläget. 
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3 Omvärldsanalys* 
Kungsbacka kommuns främsta styrdokument är vision 2030. Där ger Kungsbackas politiker uttryck för hur de 
vill se kommunens långsiktiga utveckling. Därtill görs en årlig omvärldsanalys som används i budgetarbetet och 
i arbetet med riskanalyser bl a. 

Omvärld i förändring 

Världen runt omkring oss förändras och Kungsbacka förändras med den. Kommunens invånarantal beräknas ha 
ökat till knappt 130 000 år 2050. Vid det laget kommer både vår omgivning och våra förutsättningar att se 
annorlunda ut. Vi kan inte veta hur framtiden blir, men det råder bred samsyn om vilka stora drivkrafter som 
påverkar världens utveckling. 

Klimatet förändras 
Att klimatet förändras får enorma konsekvenser globalt, med ökad risk för översvämningar, torka, värmebölja, 
sjukdomar och i förlängningen även konflikter och ökad migration. I många länder sker omfattande arbete som 
utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling med sikte på år 2030. Från och med 2021 har världens tre 
största ekonomier (USA, EU och Kina) åter planer för att på sikt bli klimatneutrala. 

På europeisk nivå är klimat- och miljöfrågor prioriterade. Den europeiska gröna given, EU:s färdplan för en 
hållbar ekonomi, har gett upphov till en mängd initiativ på olika områden, däribland en ny klimatlag. I 
kölvattnet av coronapandemin antogs EU:s återhämtningsfond, tillsammans med en ny långtidsbudget för 
programperioden 2021–2027. Pengarna ska nu leda Europa genom en grön och digital omställning. Framöver 
kommer vi att se nya och reviderade direktiv inom en rad områden, från transport till biologisk mångfald. 

Men även om Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen skulle infrias förväntas vi uppleva 
ökade klimateffekter för lång tid framåt. Förra året var det varmaste som hittills uppmätts i Sverige. Redan nu 
syns effekter i Kungsbacka. Fler torra somrar med risk för bevattningsförbud ökar fokuset på hur vi använder 
vårt vatten. Ökad nederbörd sätter ytterligare press på avloppssystem. I likhet med många andra kommuner kan 
Kungsbacka behöva uppgradera systemen för vatten och avlopp för att klara framtida utmaningar. 

Att Kungsbacka växer kommer att öka behovet av bostäder, med tillhörande infrastruktur och service. När den 
fysiska infrastrukturen byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i samhällsplaneringen. Det krävs 
bostadsnära grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden. Strukturen för framkomligheten i samhället 
kommer att utmanas. Det behöver vara lätt att transportera sig, samtidigt som resvanorna behöver skifta i 
kollektiv och mer miljövänlig riktning. I framtiden ökar behovet av cykelbanor som knyter ihop kommunens 
olika delar. 

Regeringens beslut 2020 om en strategi för cirkulär ekonomi har konkretiserats i en handlingsplan som berör 
kommunerna. Inom avfallsområdet ska materialströmmarna minska. Kommunerna har i en utredning föreslagits 
att få ansvar för insamling och återvinning av gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker. Skärpta 
målsättningar för en förflyttning uppåt i avfallstrappan – med mindre deponi och mer återanvändning och 
förebyggande av avfall – kommer att påverka alla invånare och alla verksamheter som genererar avfall. 

Omställningen till förnybar energi kräver att fastigheter och verksamheter nyttjar tillgänglig energi smart. 
Utvecklingsområdena smarta fastigheter och smarta städer, fastighetsförvaltning i kombination med Internet of 
Things, förväntas underlätta en framtida energieffektivisering. Det är nödvändigt både för ett bättre 
resursutnyttjande och för att underlätta en övergång till eldrivna transporter av personer och gods. Sverige har 
målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det betyder att transportsektorn måste utöka sitt utbud av 
olika transportalternativ. 

Samhällets intresse för hållbarhet och klimatfrågor sätter ökade förväntningar på Kungsbackas verksamheter att 
utvecklas framöver. Det kommer att finnas krav på att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande och bättre 
kretsloppstänkande. 
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Demografin förändras 

En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. I Sverige föds det fler barn än i många EU-länder, vilket 
kommer att öka andelen unga. Vi har också haft en stor flyktinginvandring med många i arbetsför ålder. Men 
även här väntas befolkningen bli allt äldre framöver. Det innebär fler personer som är i behov av vård och 
omsorg, samtidigt som skatteunderlaget sjunker då andelen sysselsatta minskar. 

Kungsbacka kommun står inför en stor utmaning i att finansiera framtidens välfärdstjänster. Men 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. 

Arbetslösheten i Sverige beräknas fortsätta växa framöver och lågkonjunkturen pågå i flera år framåt. 
Långtidsarbetslösheten förväntas hamna på historiskt höga höjder. Grupper som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, som utrikes födda och ungdomar, kommer att vara särskilt utsatta. I Kungsbacka liksom i 
många andra kommuner är en utmaning framåt att få grupperna unga och nyanlända etablerade på 
arbetsmarknaden. 

Nationellt beräknas nästan 200 000 nya medarbetare behöva rekryteras till offentlig sektor fram till år 2026. 
Under samma period kommer också drygt 300 000 medarbetare att gå i pension. Samhällsekonomiska effekter 
av coronapandemin kan medföra ett ökat intresse för arbete inom offentlig verksamhet. På grund av pandemin 
har en stor mängd arbetskraft frigjorts från vissa sektorer. Lågkonjunkturen kan innebära ökad tillgång på 
kompetenser inom områden som varit svårrekryterade tidigare. För yrken som inte kräver fysisk närvaro kan 
samhällets ökande grad av distansarbete underlätta, då geografisk bostadsort inte får lika stor betydelse som 
tidigare. 

På sikt förväntas dock konkurrensen om utbildad personal öka kraftigt. I Kungsbacka riskerar både grundskola 
och gymnasieskola att få en stor lärarbrist, då universitetens planerade utbildningsplatser inte kommer att räcka 
för att tillfredsställa behovet av framtida rekryteringar. Detta medför krav på strategier för att behålla och 
utveckla medarbetare och skapa en god arbetsmiljö, men även att nyttja tekniska innovationer. 

Tekniken förändras 
Informationsteknik genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden väntas utvecklingen av artificiell 
intelligens och Internet of Things att leda till ännu större förändringar. Våra invånares ständigt ökande 
användning av digitala och mobila tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla, snabba och 
individanpassade lösningar. 

Inom EU ses digitalisering som en central pusselbit för att klara så väl klimatutmaningar som återhämtningen 
efter pandemin. EU-kommissionen har presenterat en strategi och vision för digital omställning av ekonomi och 
samhälle fram till 2030. Den kommer att ge upphov till många initiativ, däribland en ny förordning om 
dataförvaltning i Europa och en AI-strategi. När det gäller digitalisering av offentlig service fastslås att alla 
viktiga offentliga tjänster bör vara tillgängliga online senast 2030. 

Inom många kommunala verksamhetsområden kommer teknikutvecklingen att skapa möjligheter till 
effektiviseringar. Förhoppningen är att digitaliseringen ska hjälpa till att lindra den resursbrist som råder inom 
vissa yrkesgrupper. Digitala medarbetare kan avlasta personalen så att dessa kan fokusera på situationer där de 
skapar mervärde. Inom t ex vård och skola kan tillgängligheten öka. 

Men tekniken möjliggör även högre kvalitet och större anpassning för olika behov. I framtidens skola skulle 
fysiska miljöer och undervisning kunna utformas på bättre grund utifrån data som samlas in via sensorer i 
klassrummen. Och troligen kommer hemmet i mycket större utsträckning vara den plats där framtidens 
socialtjänst och hälso- och sjukvård bedrivs. 

En direkt effekt av coronapandemin blev en snabb digital omställning, en utveckling som annars hade tagit flera 
år. Skolan bytte t ex mycket snabbt till undervisning och kommunikation på distans. Och inom flera 
samhällsfunktioner sker arbetet nu huvudsakligen på distans genom ett digitalt arbetssätt. Vissa omställningar är 
tillfälliga, men många av dem kan antas vara permanenta. En ansenlig del av framtidens arbete kommer att 
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bedrivas hemifrån. 

Jämfört med andra kommuner har Kungsbacka kommit långt vad gäller digitaliseringen, men det ständigt 
ökande behovet av IT-system medför höga kostnader. På kort sikt är det inte troligt att teknikutvecklingen 
innebär ekonomiska besparingar, utan tvärtom att kostnaderna fortsätter öka. För att inte vissa verksamheter ska 
riskera kraftigt försämrad kvalitet kommer behovet av förvaltningsövergripande samverkan att öka. 

Teknikutvecklingen innebär inte bara stora möjligheter utan även stora risker. Tekniska innovationer får ofta 
oväntade långsiktiga konsekvenser. De senaste åren har vi t ex sett hur internet och sociala medier i allt större 
utsträckning har bidragit till spridning av desinformation och polariseringar i samhället. Ny teknik har skapat 
kraftfulla verktyg för massövervakning. En trend som växer stort under 2021 är NFT (non-fungible tokens). 
Innovativ blockkedjeteknik möjliggör att köpa och sälja ”original” av digitala filer. Men 

blockkedjetransaktioner kräver idag enorma mängder energi och denna trend har därför visat sig ha en starkt 
negativ effekt på klimatet. 

Digitala lösningar ökar även risken för hot mot den digitala infrastrukturen. Säkerhetspolisen konstaterar att 
cyberspionage från främmande makt redan idag pågår kontinuerligt i Sverige och utgör ett hot mot vårt välstånd 
och vår demokrati. 

Värderingar förändras 

Globalt sett försvagas demokratin och 2020 blev ett bottenår. Delvis beror det på restriktioner som en följd av 
coronaviruset, men nedgången följer en trend som föregick pandemin. Sverige är bland de högst placerade i 
världen när det gäller demokrati och tilliten till samhället. I en global kontext är svenskarnas värderingar 
extrema. Vi är den befolkning som rankar värden som jämställdhet, miljöskydd, tolerans gentemot 
minoritetsgrupper och medbestämmande högst. 

Men skillnaden mellan olika gruppers tillit till stat och kommun har ökat och polariseringen i samhället riskerar 
att öka framöver. Invånarna får allt mer skilda världsbilder baserat på vilka informationskanaler de följer. 
Tilltagande desinformation bidrar också till att skapa känslor av otrygghet. 

Upplevd trygghet är viktig för att framtidens Kungsbacka ska vara en attraktiv kommun, men idag ser vi en 
nedåtgående trend vad gäller att vistas utomhus under kvällstid. Det kan påverka hur platser behöver utformas i 
framtiden. I takt med stadens förtätning blir det också viktigt att utveckla gång- och cykelvägar för att barn och 
unga ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt sätt. 

Intresset från Kungsbackas invånare vad gäller att delta i utformningen av deras närmiljö har växt och förväntas 
öka än mer i framtiden. Det ställer krav på hur politik och tjänstepersoner kommunicerar och involverar 
invånarna i verksamheten. 

Klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar. På nationell nivå ökar segregationen i skolan, delvis på grund av 
boendesegration. Elever med olika socioekonomisk bakgrund tenderar i allt större utsträckning att gå i olika 
skolor. I Kungsbacka är de genomsnittliga skolresultaten bättre än någonsin, men vi ser också ökade svårigheter 
för de svagaste eleverna. De elever som inte kan fortsätta studera i gymnasieskolan riskerar att få svårt att 
komma in i arbetslivet, med andra svårigheter som följd. 

Vad blir kvar efter corona? 

Effekterna av coronapandemin gick i en mängd riktningar samtidigt. Betydligt fler människor än vanligt 
onlineshoppade, hemestrade och nyttjade våra friluftsområden. Många personer blev arbetslösa, medan andra 
ställde om till distansarbete och fick omvandla sina hem till arbetsplatser. Vissa upplevde ökad fysisk och 
psykisk ohälsa på grund av isolering och stillasittande. Andra mådde bra av ökad effektivitet och en bättre 
balans mellan arbete och fritid. Både affärsresande och behovet av lokaler för arbetsplatser minskade, samtidigt 
som olika typer av digitala evenemang ökade kraftigt. Vuxenutbildning ökade i popularitet och förväntas öka i 
många år framåt. Vissa aspekter av globaliseringen kom av sig, medan andra blomstrade. 

De långsiktiga konsekvenserna av coronapandemin är fortfarande i stora delar oklara. Men klart är att för att 
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hantera framtidens utmaningar kommer det att krävas ett ökat utbyte mellan förvaltningar och att arbeta som Ett 
Kungsbacka. 
*Källor för omvärldsanalysen 

 Sveriges kommuner och regioner, På gång inom EU våren 2021 
 Sveriges kommuner och regioner, Vägval för framtiden 3: utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 
 Docere, Rapport - 2021 i Backspegeln — Trend- och Omvärldsanalys (docere.se) 
 The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2020 (eiu.com) 
 Europeiska Kommissionen, EU:s digitala decennium: digitala mål för 2030 (europa.eu) 
 UNDP, Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se) 
 World Values Survey, WVS Database (worldvaluessurvey.org) 
 Underlag från samtliga nämnder i Kungsbacka kommun 
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4 Arbetet med intern kontroll 2022 
Arbetet med intern kontroll med riskanalys, granskning enligt plan, utbildning och nätverkande är en etablerad 
modell sedan 2018. Allt görs i syfte att säkerställa att vardagen och våra processer fungerar rimligt väl och i 
enlighet med de krav som ställs på verksamheten genom lagar, reglemente, budget, avtal osv, och att vi 
därigenom når våra mål. 

Utifrån kommunstyrelsens helhetsansvar för utveckling av kommungemensamma frågor, strategisk styrning och 
stöd  samt uppsiktsplikt över nämnder och bolag görs riskanalys dels ur detta perspektiv, dels med fokus på KS 
eget arbete i Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. 

Utifrån riskanalysen och de risker som tas till intern kontrollplanen för 2022 tas anvisningar fram för hur, var, 
när och av vem dessa granskningar ska genomföras. Varje punkt har en övergripande ansvarig. Främst 
genomförs granskning under senhösten 2022 för att få ett så stort underlag som möjligt att granska. Resultaten 
av granskning följs upp och återrapporteras till förvaltningsledning och nämnd samt utgör input till 
förbättringsarbete. 

Med anledning av pågående coronapandemi finns det anledning att kontinuerligt reflektera uppkomna risker och 
insikter och vid behov revidera liggande plan. Följsamheten till planen ska inte vara statisk/absolut utan 
situationsanpassas så att resurser används effektivt. 

Från kommunledningskontoret genomförs regelbundet nätverksträffar med nyckelpersoner i förvaltningarna för 
att följa upp och stötta arbetet med intern kontroll och ge tillfälle att utbyta erfarenheter. 

Inom kommunen ges ett antal öppna utbildningar inom området intern kontroll, kvalitet och offentlig 
administration varje år. Information och utbildning ges också till nämnder och förvaltningsledningar enligt 
behov och önskemål. Det gäller också stöttning i det förebyggande arbetet mot korruption och oegentligheter. 
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5 Riskanalys 2022 
Riskanalysen utgår från en inventering av samtliga risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc, men 
också risker för fusk, oegentligheter, korruption. Analysen mynnar ut i en bruttolista och en nettolista, dvs vilka 
risker kan accepteras eller är omhändertagna på annat sätt och vilka risker tas till plan för granskning och 
uppföljning. Såväl brutto- som nettolistan ska finnas med i internkontrollplanen. I enlighet med 
ekonomistyrprinciperna är det nämnden som ansvarar för att prioritera riskerna 

5.1 Risker - Till plan 
I matrisen visas riskerna i en löpnummerserie (svarta cirklar) och återfinns med beskrivning i tabellen nedan. 

Siffrorna 1-16 längst ner i varje ruta indikerar riskvärde = sannolikhet x konsekvens. 
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  Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 9 
 

Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

 

 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) 

 

 

9 2 

8 7 
6 5 4 3 1 

7 2 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Till 
plan 

Personal   1 Kommunövergripande 
risk: Processen för avslut 
av anställning 
säkerställer inte att alla 
behörigheter till system, 
lokaler och andra 
tillgångar avslutas. 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Ekonomi   2 Kommunövergripande 
risk: Redovisning av 
representation 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 3 Kontanthantering 2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 4 Kommunövergripande 
risk: Debiteringsrutiner 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Informations
säkerhet, 
administrati
on, inköp... 

 

 5 Kommunövergripande 
risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp över 
100.000:-) 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 6 Kommunövergripande 
risk: Bristande hantering 
av delegationsbeslut 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 7 Kommunövergripande 
risk: 
Informationsöverföring till 
tredje land 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Verksamhet 
 

 8 
Bostadsförsörjningsprogr
ammets målsättning kan 
ej nås 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Corona   9 Kommunövergripande 
risk: Risk för 
anhopning/bristande 
leveranser avseende 
nämndernas uppdrag 
med anledning av 
Coronapandemin 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 
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5.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Anledning till att 
risk ej tas till plan 

Personal   Kommunövergrip
ande risk: 
Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Granskning 
avseende KS 
förvaltningar har 
genomförts med 
gott resultat de 
senaste åren. 
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6 Planerade granskningar 2022 

6.1 Planerade granskningar 
Granskningsaktiviteter 

  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum Slutdatum 

 Kommunövergripande 
risk: Redovisning av 
representation 

Attest av representation Granskning av 
representationskostnader 
mm 

2021-01-01 2021-11-30 

 Kommunövergripande 
risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att alla 
behörigheter till 
system, lokaler och 
andra tillgångar 
avslutas. 

Kontroll vid avslut av 
anställning 

Granskning av avslut av 
behörigheter vid avslut av 
anställning (eller byte av 
tjänst) 

2021-01-01 2021-11-30 

 Kommunövergripande 
risk: Debiteringsrutiner 

Debiteringsrutiner Uppföljning av 
debiteringsprocessen 

2021-01-01 2021-11-30 

 Kommunövergripande 
risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

Beställningsgodkännande Granskning av att 
genomförda inköp följer 
inköpsprocessen och 
gällande styrdokument 

2021-01-01 2021-11-30 

 Kommunövergripande 
risk: Bristande 
hantering av 
delegationsbeslut 

Delegeringsrutin Granskning av 
delegeringsbeslut 

2022-01-01 2022-11-30 

 Kommunövergripande 
risk: 
Informationsöverföring 
till tredje land 

Följsamhet till lagstiftning 
avseende integritetsskydd 
och Schrems II-målet 
(överföring av 
personinformation till 
terdjeland med 
massövervakningslagstift
ning). Efterlevnad av rutin 
för 
informationsklassificering. 

Inventering av behandling 
av personinformation som 
omfattar 
tredjelandsöverföring 

2022-01-01 2022-11-30 

Granskning av 
nämndernas behandling 
av personuppgifter och ev 
överföring till tredjeland. 

2022-01-01 2022-11-30 

 Bostadsförsörjningspro
grammets målsättning 
kan ej nås 

Samhällsbyggnadsplanen 
- uppföljning 

Översiktlig granskning av 
genomförandet av 
Samhällsbyggnadsplanen 
och bostadsförsörjnings-
programmet under året 

2022-01-01 2022-11-30 
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  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum Slutdatum 

 Kommunövergripande 
risk: Risk för 
anhopning/bristande 
leveranser avseende 
nämndernas uppdrag 
med anledning av 
Coronapandemin 

Verksamhetsuppföljning Uppföljning av ledning 
och styrning 

2022-01-01 2022-11-30 

Granskning planeras i detalj i början av 2022. Vi eftersträvar att samverka och granska "åt varandra" både för att 
nyttja situationen för lärande och för att undvika att man "granskar sig själv". 

Självskattning genomförs i KLK och SBKs ledningsgrupper under våren 2022 och vägs samman till ett 
gemensamt resultat. 

6.2 Uppföljning av granskning och åtgärder 
Resultat av varje granskning rapporteras av den som utfört granskningen till utsedd ansvarig samt till berörda 
chefer och relevanta ledningsforum. Ansvarig för åtgärder och uppföljning utses och följs upp i relevanta 
mötesfora. 

Rapportering till kommunstyrelsen sker genom internkontrollrapporten 2022 som följer tidplanen för 
årsrapporten. 

I ett parallellt spår löper också uppföljning av revisionsrapporter från kommunrevisionen som berör 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Resultat av granskningar, ansvar och vidtagna åtgärder dokumenteras i verktyget Stratsys. 

6.3 Granskning av privata utförare 2022 
Kommunstyrelsen har i sina förvaltningar (KLK, SBK) identifierat kollektivtrafik (genom Hallandstrafiken) 
som den enda verksamhet som utförs av externa utförare i formell mening. Ansvaret för uppföljning ligger hos 
nämnden för Teknik avseende färdtjänst  och nämnden för Förskola och Grundskola avseende skolskjutsar. KS 
(SBK) har tillsammans med berörda nämnder regelbunden uppföljning tillsammans med Region Halland 
avseende kollektivtrafiken. 

  

6.4 Granskning av avtalssamverkan 2022 
Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde förekommer inte någon avtalssamverkan enligt kommunallagens 
definition. Däremot finns ett antal samarbeten under andra former som kommunalförbund eller gemensam 
nämnd och andra avtalade samarbeten som inte handlar om myndighetsutövning. 

Inom kommunstyrelsens område är det bland annat Göteborgsregionens kommunalförbund, Räddningstjänsten 
storgöteborg, Västtrafik, vattenvårdsförbund (Lygnern och Kungsbackaån) m fl. 

Under 2021 pågår ett projekt för att införa en strukturerad process med systemstöd för avtalshantering. I 
samband med det görs en inventering av befintliga avtal. 

Granskning görs av att ingångna samarbetsavtal följs och följs upp med avseende på finansiering, deltagande 
etc. Former för enhetlig uppföljning utarbetas under 2022. 
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6.5 Annan granskning 
Kommunstyrelsen är främst föremål för granskning av kommunrevisionen och dess upphandlade biträde, i 
nuläget revisionsföretaget EY. Kommunrevisionens plan för innevarande år antas omkring maj månad varje år. 
Löpande granskning, bokslutsgranskning och grundläggande granskning liksom ett antal fördjupade 
granskningar varav uppföljning av granskningar från 2 år tidigare är en, ligger som fasta punkter i 
revisionsplanen varje år. 

Tillsyn/granskning inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde kan också förekomma från Länsstyrelsen av 
bland annat arbetet med krisberedskap, beredskapsplanering för civilt försvar och i någon mån planverksamhet 
och naturvård samt integration. Skattemyndigheten genomför relativt sällan skatterevision i kommun. 2020 
inledde Arbetsmiljöverket en riktad granskning av arbetsmiljön i kommuner och regioner som under de 
kommande två åren [2021-] följs upp med inspektioner på högsta ledningsnivå i samtliga kommuner och 
regioner. Arbetsmiljöverkets inspektörer ska kontrollera att ledningen styr och följer upp arbetsmiljöarbetet, så 
som arbetsmiljölagen kräver. 

Kommunens dataskyddsombud genomför årligen såväl regelbundna som behovsstyrda granskningar av 
efterlevnad av dataskyddsförordningen. 

Inga övriga kommande granskningar är kända i nuläget. 
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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. 

Kungsbacka kommun arbetar med intern kontroll i en årlig process som bygger på riskanalys och 
nämndernas planerade granskningar för året. Samtliga nämnder har genomfört sina granskningar som 
sammanfattats i uppföljningsrapporter.  

Med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens 
samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana. 

Resultatet av de genomförda granskningarna år 2022 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. Framförallt gäller det på inköpsområdet. 

I de fall granskningen visat på behov av åtgärder har det planerats och genomförs löpande. I de flesta 
fall rör det sig om kommunikations- och utbildningsinsatser kring regelverk och rutiner bland annat för 
representation, inköp och redovisning av delegationsbeslut. Några nämnder har uppmärksammat behov 
av utvecklade rutiner kopplat till debitering av olika tjänster. 

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 
Uppföljningsrapporten för intern kontroll sammanfattar årets granskningar utifrån nämndernas 
internkontrollrapporter och riskanalyser. Nämndernas rapporter utgör underlag för den kommunövergripande 
rapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet har 

nämnderna ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget). 

 
Figur 1Översiktlig beskrivning av årlig styrning av intern kontroll i Kungsbacka 

Nämndens arbete med intern kontroll 
Arbetet med intern kontroll har för samtliga nämnder genomförts i enlighet med antagna planer. Även 2022 har 
coronapandemin haft påverkan med stora delar av den administrativa personalen på distans under främst första 
kvartalet. 

Nämndernas planer bygger på riskanalyser som genomförts dels inom kommunstyrelsen avseende 
kommunövergripande, gemensamma risker, dels inom respektive nämnd avseende verksamhetsspecifika risker. 
2022 års plan innehöll ett 10-tal 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 och nämndernas mål, och i speciallagstiftning som t ex skollagen eller Socialstyrelsens föreskrifter. 

De risker som identifierats analyseras efter sannolikhet och konsekvens i en riskmatris. Nämnderna bedömer 
sedan vilka risker som ska tas till internkontrollplanen. 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 2022 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. 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.  

I nämnderna sker också 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. 

Resultatet av årets granskningar visar på några områden där efterlevnad till gällande rutiner kan förbättras. Det 
innebär dels att det behövs kommunikationsinsatser, men också att rutiner och arbetssätt kan behöva förenklas. 
Främst handlar det om representation och direktupphandling. 

Statistik och uppföljning av förbättringsarbete (synpunkter, klagomålshantering och felanmälningar etc.) är ett 
annat område där utvecklingen fortsätter. I årets uppföljning kan konstateras att inflödet via den så kallade 
Kommentaren, webbformuläret för synpunkter, ställ en fråga och klagomål på kommunens hemsida, har 
minskat betydligt. Samtidigt ökar vägarna in genom bland annat nya e-tjänster och fortsatt finns det stora 
inflödet via telefon. Flera förvaltningar arbetar intensivt med monitorering och uppföljning av ärendehantering 
och kundkommunikation. Det sker såväl genom nämndsunika verksamhetssystem som genom gemensamma 
verktyg för statistik och analys. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2022 
Internkontrollarbetet är numera väl etablerat enligt den gemensamma årliga processen i samtliga nämnder. 

 
Internkontrollplanerna baseras på riskanalysen som görs inom varje nämnd.  Kommunstyrelsen antar i sin plan 
ett antal risker/granskningar som är gemensamma och obligatoriska för samtliga nämnder. Kommunstyrelsens 
internkontrollplan beslutas på våren för kommande år för att vara tillgänglig för nämnderna som beslutar sina 
planer på hösten. Omfattningen av internkontrollarbetet skiljer sig mellan nämnderna, främst styrt av olika 
speciallagstiftningar som gäller för respektive verksamhetsområde. 

Riskanalysen har under pandemiåren till stora delar byggt på tidigare års erfarenheter men också den tilltagande 
osäkerheten i omvärlden. Inga risker med tillhörande granskningar har tillkommit eller tagits från planen för 
intern kontroll 2022 under året. Nya risker har lagts till kommande planer. Separat sker också ett utvecklat 
arbete med risk och sårbarhetsanalys, kris- och krigsberedskap samt informationssäkerhet och dataskydd inom 
kommunen. 

För de gemensamma riskerna och granskningarna har anvisningar tagits fram med samordning från 
kommunledningskontoret för hur granskningen ska gå till. Avseende de verksamhetsspecifika riskerna har varje 
nämnd sin egen planering. 

Verktyget för självskattning har gåtts igenom med gott resultat inom samtliga1 nämnder. 

Resultatet av årets arbete med internkontroll rapporteras till respektive nämnd och till kommunstyrelsen för 
vidare information till kommunfullmäktige. På inköpsområdet har Servicenämnden ansvar som processägare. 

Kommunrevisionen har genomfört ett flertal granskningar under året där nämnderna på begäran har svarat på 
revisionens rekommendationer och förbättringsarbete genomförs enligt plan. 

Nämnderna för Vård & Omsorg, Individ & Familj 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.  

                                                   
1 Nämnden för Miljö & Hälsa görs gemensamt med Nämnden för Bygg & Miljö 
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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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  Konsekvens 

Hög Medel Totalt: 10 

 

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   Kommunövergripande risk: Redovisning av representation  (Kungsbacka 
kommun) 

 Kontanthantering  (Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Debiteringsrutiner  (Kungsbacka kommun) 
Informationssäker
het, 
administration, 
inköp...  

 Kommunövergripande risk: Bristande styrning av förändring av 
verksamhetsprocesser och system  (Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Inköp (granskning begränsas till belopp över 
100.000:-)  (Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Bristande hantering av delegationsbeslut  
(Kungsbacka kommun) 

 Kommunövergripande risk: Informationsöverföring till tredje land  
(Kungsbacka kommun) 

Corona   Kommunövergripande risk: Risk för anhopning/bristande leveranser 
avseende nämndernas uppdrag med anledning av Coronapandemin  
(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 Mindre 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 

 

 

7 
5 2 1 

10 9 
8 4 3 6 

6 4 
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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 
under 2022. 

Personal 

 Efterlevnad av semesterlagen 

Inför årets granskning har det varit upp till varje nämnd att besluta om granskning baserat på tidigare resultat. 
Baserat på ett gott resultat 2021 har hälften av nämnderna avstått granskning medan övriga har granskat med 
gott resultat. Enbart nämnden för Individ och Familjeomsorg har rapporterat att åtgärder behövs. 

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

Resultatet av granskningen är bättre än föregående år. Tre nämnder rapporterar behov av åtgärder, främst i form 
av utbildning och information till chefer om rutiner och e-tjänst för behörighetsadministration. 

Ekonomi 

 Redovisning av representation 

Samtliga nämnder har gjort en grundlig stickprovsgranskning och resultatet är bättre än tidigare år. Inga 
rapporter om allvarliga avsteg från regelverket för representation men 7 nämnder av 10 rapporterar behov av 
åtgärder som handlar om informations- och utbildningsinsatser för att allt ska bli rätt redovisat med syfte, 
deltagare etc. Någon nämnd uppmärksammar gott resultat av förändrade beställningsrutiner. 

 Uppföljning av kontanthantering 

Kontanthantering förekommer i mycket liten omfattning inom våra förvaltningar. Endast Förskola & 
Grundskola har granskat förekommande hantering och funnit behov för åtgärder. Övriga förvaltningar har 
hänvisat till att kontanthantering inte alls förekommer eller att hanteringen följs upp i samband med 
implementeringen av nytt kommungemensamt kassasystem under 2023. 

 Debiteringsrutiner  

Samtliga nämnder har inventerat och granskat rutiner för debitering. Flertalet redovisar ett gott resultat medan 
nämnden för Individ & Familjeomsorg och nämnden för Teknik har identifierat behov av att tydliggöra 
processer och rutiner för debitering. Det finns också en koppling till översyn av taxor och avgifter inom 
nämnden för Individ & Familjeomsorg som pågår. 

Informationssäkerhet, administration, inköp 

 Granskning av förändringsledning 

Med förändringsledning avses planering, styrning och uppföljning av större förändringar inom en nämnds 
verksamhet. Det kan vara såväl uppdrag som arbetsprocesser, personal och samarbetspartner eller 
verksamhetssystem. Två nämnder av tio har tagit granskningen till planen och granskat med gott resultat. De 
nämnder som valt att inte granska har motiverat med att inga större förändringar genomförts alternativt att de 
förändringar som görs styrs inom ramen för utvecklingsportföljen (Service) respektive digitala planen (Bygg & 
Miljö). 
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 Granskning av att genomförda inköp följer inköpsprocessen och gällande styrdokument 
(avgränsat till direktupphandling) 

Service är processägare för inköpsprocessen och bistår därför i arbetet med att genomföra 
granskningsaktiviteten, dvs genom att ta fram underlag för resultatet. (Detta görs genom en utsökning centralt 
på alla inköp över 100 tkr under senaste 12 månaderna och ett representativt urval görs). Granskningen inom 
inköpsprocessen utifrån ett kommungemensamt urval har genomförts i samtliga förvaltningar. En av nämnderna 
rapporterar att efterlevnaden av inköpsprocessen är god (Vård & Omsorg). Övriga nämnder rapporterar om 
bristande kännedom om rutiner vid direktupphandling. Efterlevnad av rutiner och åtgärder för att förbättra 
resultatet ansvarar varje nämnd för. Åtgärder som planeras av förvaltningarna handlar om information och 
utbildning. 

2021 antog kommunfullmäktige nya styrdokument för inköp. Styrdokumenten implementerades i verksamheten 
tillsammans med nya rutiner och arbetssätt. En ny roll infördes på varje förvaltning - förvaltningens 
kontaktperson för inköpsfrågor (FKI). FKI har även en uppgift att ta fram förvaltningens inköpsplan för att 
kommunicera med upphandling. För att säkerställa att direktupphandlingarna utförs enligt kommunens riktlinjer 
har en utbildning tagits fram och startat. Förvaltningarna har också möjlighet att se statistik på sina inköp, i 
kommunens analysverktyg BI. 

 Granskning av delegeringsbeslut 

Granskningen visar att hanteringen av delegeringsbeslut i stort fungerar bra, men att det finns 
förbättringspotential. Rutinen gällande återrapportering till nämnderna behöver i många fall förtydligas och 
dokumenteras. Utöver det krävs kunskapshöjande insatser riktade mot delegaterna i syfte att öka antalet 
anmälda delegeringsbeslut och efterlevnaden av rutinerna. Kommunstyrelsens förvaltning planerar för en 
uppdatering av den kommungemensamma ärendehandboken. 

 Inventering av behandling av personinformation som omfattar tredjelandsöverföring 

Samtliga nämnder har inventerat läget kring tredjelandsöverföring av personinformation i system och verktyg. 
Det förekommer system och verktyg med tredjelandsöverföring vilket förvaltningarna är medvetna om och 
vidtar åtgärder där det är möjligt. Vissa tjänster använder kommunen med tredjelandöverföring trots kända 
risker, framförallt M365. Här arbetar kommunen med att informera användarna om vilken information som får 
hanteras i tjänsterna för att minska risken. 

 Corona 

 Uppföljning av ledning och styrning (risk för anhopning bristande leveranser avseende 
nämndernas uppdrag till följd av Coronapandemin) 

Av nämnderna är det Förskola och Grundskola samt Gymnasium och Arbetsmarknad som sett anledning att 
granska och följa upp risken. Båda nämnderna konstaterar att Coronapandemin på kort sikt inte haft någon 
negativ påverkan på nämnderna avseende kompetensutveckling och utvecklingsarbete som kunnat fortgå enligt 
plan. FG konstaterar samtidigt att det är svårt att dra slutsatser kring långsiktig påverkan på barns och elevers 
närvaro i (för-)skolan, men det beaktas i det fortsatta arbetet. Likaså är det svårt att bedöma pandemins påverkan 
på barns och elevernas måluppfyllelse. 

Nämnderna för Individ och familjeomsorg respektive vård och omsorg har inte tagit risken till plan/granskning 
med motiveringen att den tas om hand på annat sätt, främst genom förvaltningarnas systematiska kvalitetsarbete 
och systematiska arbetsmiljöarbete. 
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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. 

Utifrån de kommungemensamma övergripande riskerna är det främst två granskningar som visar behov av 
gemensamma förbättringsåtgärder; följsamhet till inköpsprocessen (direktupphandling) respektive rapportering 
av delegeringsbeslut. I huvudsak handlar det om att öka kunskaper och kännedom om såväl gemensamma som 
förvaltningsspecifika rutiner. Uppdatering av rutiner och planering av informationsinsatser pågår. 

Granskning av representationskostnader är också en gemensam process med många rapporter om mindre 
avvikelser till gällande rutiner. Ett förbättringsarbete kommer att genomföras under året för att ytterligare 
underlätta att göra rätt från beställning till redovisning. 

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. 
Samtliga nämnder och förvaltningar har redogjort för årets tillsyner och resultatet av dessa i respektive rapport. 
Främst är det tillsyner från Länsstyrelsen Halland, Skolinspektionen och inspektionen för Vård och omsorg. 
Resultatet av alla granskningar av större betydelse har rapporterats till nämnderna och åtgärdsplaner har 
upprättats. Det förekommer också enstaka enskilda händelser av allvarligare art som hanteras enligt rutiner som 
t ex Lex Maria eller anmälningar till Skolinspektionen. 

Förekomsten av eventuella viten och rättstvister tas upp i nämndernas årsredovisningar. Ingen nämnd har 
rapporterat om viten eller rättstvister riktade mot kommunen 2022. 

I våra verksamheter finns också certifieringar mot olika frivilliga regelverk med besök från tillsynsorgan, det 
finns ackrediterade laboratorium och det finns 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 tillkom sent 
under året och avslutas under 2023. Alla revisionsrapporter som hittills inkommit har besvarats av nämnderna 
till kommunrevisionen och åtgärder planeras, genomförs och följs upp. 

I kommunrevisionens granskningar innevarande år ingår en uppföljning av granskningar och åtgärder från två år 
tillbaka. Vid uppföljningen av granskningarna från 2020 kvarstod två punkter; i handlingsplaner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet behöver det för några förvaltningar bli tydligare vem som är utsedd 
åtgärdsansvarig och i processen för föreningsbidrag behöver det ytterligare tydliggöras vilka årliga kontroller av 
bidragsberättigade föreningar som ska göras. 

I Kungsbacka har vi sedan 2019 en ny process för granskning enligt dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet genomför årliga granskningar av nämnderna som rapporteras också till Kommunstyrelsen. 

  

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 
Nämndernas ansvar för tillräcklig intern kontroll gäller också när skötseln av en kommunal angelägenhet har 
lämnats över till någon annan (KL 6 kap 6§ resp 10 kap 1§). 

Med externa/privata utförare avses utförare som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet (KL kap 
10). 
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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 som gator, trafik och kollektivtrafik där det kan förekomma privata 
utförare. I nämndernas årsredovisningar redogörs för volymerna som utförs av externa utförare medan man 
redogör för den kvalitativa uppföljningen under året här i uppföljningsrapporten för intern kontroll.  Mer 
detaljerad redovisning finns i nämndernas internkontroll rapporter och i enskilda uppföljningar som diarieförts. 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har 
godkänt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. Årets tillsyn visar 
inget annat än att de granskade fristående förskolorna lever upp till gällande krav. 

Hos Gymnasium och arbetsmarknad köps merparten av vuxenutbildning från privata utförare som följs upp 
kontinuerligt och med en fördjupad granskning vart annat år. 2022 har uppföljning skett av 2021-års granskning 
med tillfredsställande resultat. 

Nämnden för Vård och omsorg redogör i sin rapport för förändringar som skett under 2022. Två av fyra privata 
utförare inom hemtjänst sagt upp avtalen med kommunen och två driftentreprenader har återgått i kommunal 
regi. Förvaltningen har förutom ordinarie granskningar utvecklat nya samarbetsrutiner med de privata utförarna. 
Under 2022 har man också genomfört fördjupad granskning genom externt revisionsföretag. 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg har inom ramen för kundval/LOV endast en leverantör som följs upp 
enligt gängse rutiner. 

Nämnden för Service har externa utförare inom flera områden, måltidsverksamhet, IT nätverks- och serverdrift 
och fastighet, som följs upp löpande. Under 2022 har inget avvikande framkommit i uppföljningarna. 

Nämnden för Teknik har regelbundna uppföljningar för all verksamhet som är upphandlad enligt LoU. 
Färdtjänst och riksfärdtjänst följs särskilt upp halvårsvis och visar överlag på god kvalitet. 

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. Under 2022 ingick Kungsbacka bland annat i nedanstående 
samverkan. 

-Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

- Räddningstjänsten Storgöteborg 

-Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (Halland) 

- Patientnämnd Halland 

- Nämnden för 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 regionen utan att 
behålla myndighetsutövningen i egen regi. Däremot ingår Kungsbacka i gemensam upphandling av trafik 
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genom Region Halland. 

Samverkan inom skolväsendet regleras enligt skollagen och inte under 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 
I Kungsbacka vill vi att det ska vara enkelt för våra invånare att engagera sig, komma till tals och påverka. På 
kommunens hemsida Kungsbacka.se har vi gemensamma kanaler för att ta emot synpunkter, beröm och 
klagomål, felanmälningar eller ställa frågor. Dessa kanaler kompletteras av nämndernas egna avvikelsehantering 
och förbättringsarbete som ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i speciallagstiftning.   

6.1 Kommentaren 
Kommentaren är samlingsnamnet på den gemensamma synpunktshanteringen i kommunen. Här sammanställer 
vi de synpunkter som kommer in via hemsidan Kungsbacka.se. 

Fördelning av inkomna synpunkter 2022-01-01 -- 2022-12-31 

Klagomål 178 (2021:350) 

Beröm 17 (2021:50) 

Förslag till förbättring 186 (2021:400) 

Totalt antal inkomna synpunkter 381 

Varav anonyma 149 

Varav politiska 5 

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om 
mottagande 22 

 

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. 

Statistik baserad på Kommentaren visar en mindre delmängd av nämndernas hantering och ger alltså inte en 
totalbild för kommunen. För år 2022 har det kommit in väsentligt färre kommentarer via webbformuläret medan 
flödet ökar i andra kanaler. Under 2022 har webben fått en ny utformning med flera nya e-tjänster som också 
kanaliserar synpunkter, frågor, klagomål etc. 

Ärenden som kommer in via webbformulären för ställ en fråga eller felanmälningar hanteras av Kungsbacka 
direkt eller slussas vidare till berörda förvaltningar, ofta Teknik eller Service fastighet. Varje nämnd har i sin 
rapport redogjort för flödet av ärenden och hur dessa monitoreras och följs upp. 

  

6.2 Nämndsspecifik synpunkts- och avvikelsehantering 
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. I alla våra verksamheter hanteras synpunkter och klagomål ofta direkt i mötet med 
våra intressenter. 
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Flera nämnder deltar i nationella kund- och brukarundersökningar, andra genomför egna enkätundersökningar. 
Samtliga nämnder anger att man har 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 inte inom alla nämnder. 

Nämnden för Service har ingen synpunkts- och avvikelsehantering utifrån särskild lagstiftning men har en unik 
roll som mottagare av synpunkter och avvikelser i kommunen i form av kommunens två kundcentrum, 
Kungsbacka direkt och Service direkt. 

Kungsbacka direkt är vägen in till kommunen för invånare, företagare och besökare och hanterar ca 200 000 
kontakter årligen. De flesta kontakter innehåller någon form av synpunkt, fråga, felanmälan eller beröm och 
genom Kungsbacka direkt ser vi till att de kommer till rätt verksamhet. Kungsbacka direkt har flera kanaler in; 
besök, e-post, brev, chat, telefon och delvis facebook. 

Flertalet frågor hanteras i systemet Artvise som är ett av kommunens support- och ärendehanteringssystem. 
Under 2022 har en ny app lanserats i BI-systemet för att visa statistik och lösningsgrad/tid för ärenden i Artvise. 
Utveckling av appens användning fortsätter under 2023. 

Tillbud, olyckor och incidenter rapporteras och följs upp enligt kommungemensamma rutiner för arbetsmiljö 
och personuppgifter. 
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7 Visselblåsarfunktion 
Visselblåsarfunktionen infördes i Kungsbacka vid halvårsskiftet 2022 i enlighet med ny lagstiftning. 
Mottagningsfunktionen är upphandlad externt och utredningsfunktionen ligger centralt under kansliet i 
kommunstyrelsens förvaltning. Det kan också förekomma att utredningar görs av extern resurs. Resultatet av 
utredningarna överlämnas till berörda förvaltningar för eventuellt fortsatta åtgärder. 

Sedan funktionen infördes har kommunen fått in ett tips från mottagningsfunktionen som utretts och avslutats 
med bedömningen att inget missförhållande i visselblåsarlagens mening har förekommit. Berörd nämnd har en 
egen hantering av ärendet. Mottagningsfunktionen har mottagit ytterligare två tips under 2022 som stängts utan 
åtgärd. 
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8 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 
Alla nämnderna har genomfört självskattningen i förvaltningsledningarna. I flera fall är det nya personer som 
delvis gör en annan bedömning än tidigare år, men sammantaget är det ytterligare en liten förflyttning "mot 
grönt". Kännedom om och resultatet av arbetet med intern kontroll, riskanalyser och kontroll över vardagens 
processer skattas som högre än föregående år. 

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. Samtliga nämnder har tagit upp arbetet med rutiner och arbetssätt för att motverka 
välfärdsbrott och otillåten påverkan. Det är också ett nytt riskområde i internkontrollplanen för 2023. 

Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2022 

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 
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Område Frågor Svar, Antal 2022 

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 

 
Det finns en tydlig struktur och 
ansvarsfördelning för arbetet med intern 
kontroll på förvaltningen 

 
Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande 
kontrollmiljö 
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Område Frågor Svar, Antal 2022 

Ledningen informeras om fel och brister i 
organisationen 

 
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 
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Område Frågor Svar, Antal 2022 

Kontrollaktiviteter 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 
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Område Frågor Svar, Antal 2022 

Information/kommunikati
on 

Introduktion av nya chefer sker enligt 
programmet "Kungsbackaledaren bas" 
 
 
 
(Förvaltningen för Förskola & Grundskola 
svarar Nej) 

 
Vi har en fungerande introduktion av nya 
medarbetare 
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§ 66 Dnr 2023-00150 
Omfördelning av budgetmedel för projekt i lokalplan Toalettbyggnad 
Åsa camping, löpnummer 1504 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen omfördelar medel för toalettbyggnad Åsa camping, löpnummer 
1504, med 3,9 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen finansierar utökningen genom att investeringsmedel omfördelas 
från löpnummer 1202 Tillfälliga lösningar år 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Toalettbyggnaden vid Åsa camping i Åsa bedöms vara undermålig och behöver 
ersättas. Byggnaden är placerad längs Stora Badviksvägen i anslutning till Vita Sand. 

Medel finns i lokalplan 2023 och plan 2024–2025 som beslutades i 
kommunfullmäktige 13 juni 2022. Projektet omfattar rivning av befintlig 
toalettbyggnad vid Åsa camping. Service Fastigheter har gjort bedömningen att det 
inte är lämpligt att investera i befintlig byggnad utan att den bör rivas och ersättas 
med en ny byggnad. Projektet startades upp hösten 2021.  

Efter genomförd förstudie är nu bedömningen att projektkostnaden kommer 
överstiga budget för projektet. Omfattningen av projektet överensstämmer med 
behovet i lokalplanen, men budgeterade medel har baserats på en byggnad om 10 
kvadratmeter, medan behovet av ny toalettbyggnad är cirka 50 kvadratmeter. Detta 
innebär att projektet toalettbyggnad Åsa camping behöver en utökad 
investeringsbudget med 3,9 miljoner kronor vilket ger en total investeringsbudget om 
6,5 miljoner kronor.  

Finansiering kan ske inom befintlig lokalplan, genom omfördelning av budgetmedel 
från löpnummer 1202 Tillfälliga lösningar år 2023. Ingen utökad upplåning krävs 
med denna förändring.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2023, plan 2024–2025. I lokalplanen framgår att 
investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Orienteringskarta, placering av toalettbyggnad, Stora Badviksvägen, Vita Sand, 
2023-03-08 
Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025, lokaler och boende sidor 44-45  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till förslaget. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2023-02-15 
Diarienummer 

KS 2023-00150 

 
 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Emili Andersson 
 
Ekonom Förvaltning 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Omfördelning av budgetmedel för projekt i lokalplan Toalettbyggnad Åsa camping 
löpnummer 1504 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen omfördelar medel för toalettbyggnad Åsa camping, löpnummer 1504, med 3,9 
miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen finansierar utökningen genom att investeringsmedel omfördelas från löpnummer 
1202 Tillfälliga lösningar år 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Toalettbyggnaden vid Åsa camping i Åsa bedöms vara undermålig och behöver ersättas. 

Medel finns i lokalplan 2023 och plan 2024–2025 som beslutades i kommunfullmäktige 13 juni 2022. 
Projektet omfattar rivning av befintlig toalettbyggnad vid Åsa camping. Service Fastigheter har gjort 
bedömningen att det inte är lämpligt att investera i befintlig byggnad utan att den bör rivas och ersättas 
med en ny byggnad. Projektet startades upp hösten 2021.  

Efter genomförd förstudie är nu bedömningen att projektkostnaden kommer överstiga budget för 
projektet. Omfattningen av projektet överensstämmer med behovet i lokalplanen, men budgeterade 
medel har baserats på en byggnad om 10 kvadratmeter, medan behovet av ny toalettbyggnad är cirka 
50 kvadratmeter. Detta innebär att projektet toalettbyggnad Åsa camping behöver en utökad 
investeringsbudget med 3,9 miljoner kronor vilket ger en total investeringsbudget om 6,5 miljoner 
kronor.  

Finansiering kan ske inom befintlig lokalplan, genom omfördelning av budgetmedel från löpnummer 
1202 Tillfälliga lösningar år 2023. Ingen utökad upplåning krävs med denna förändring.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025. I lokalplanen framgår att investeringsbudget och hyresmedel 
för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika 
lokalprojekt under året. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025, lokaler och boende sidor 44-45  
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service och nämnden för Kultur & 
Fritid 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



75 m
Skala: 1:2 000 (vid A4 stående)

Orienteringskarta, 2023-03-08
Placering av toalettbyggnad, Stora Badviksvägen, Vita Sand

Campingplats

Vitasand



Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner  Antalet invånare ökar 
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen 

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla 
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över 
tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens 
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till 
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekono-
miskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del 
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäk-
tige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska 
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade 
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplane-
ringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara 
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och 
processen ska användas för behov som löses genom inves-
teringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genom-
förandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att 
omsätta behov till färdiga lokaler.

Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att 
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och 
service och därmed kunna frigöra resurser till kommu-
nens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett 
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för 
hela kommunen.

Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt ned-
anstående principer: 

• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjnings-
processens olika steg för effektiv hantering. 

• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade 
 Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1.  Lokalbehov som inte är lagstyrd verk-

samhet och lokalbehov som utgörs av 
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler 
har lägst prioritet. 

2.  Lokalbehov på grund av ny exploatering 
har medel prioritet.

3.  Lokalbehov som beror på struktur-
omvandlingar och som ger minskade 
driftskostnader samt lokalbehov på 
grund av volymutökningar inom befint-
liga områden har högst prioritet.  

• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet 
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen 
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas 
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1.  Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler 

Behov Insamling
& utredning Förstudie Projektering Genomför-

ande Avslut

Lokalplanering

Behovsfas

Genomförande

INVESTERING OCH EXPLOATERING

• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att 
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samut-
nyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att loka-
ler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för 
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.

• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om 
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.

• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga 
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verk-
samhetens framtida innehåll och/eller omfattning och 
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel 
saknas för egna investeringar. 

• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett 
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2023–2027
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2023–2027.  Nämndernas 
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven 
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna 
av Förvaltningen för Service avseende både investerings-
utgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån 
ett planerings- och genomförandeperspektiv samt med 
utgångspunkt i ovan nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 

Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram.  Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler. 

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året. 

Projekt i lokalplanen får omsättas till projekt och startas 
upp om de understiger 15 miljoner i investeringsbe-
lopp. För projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska 
igångsättning beslutas av kommunstyrelsen. Inhyrda behov 
där hyran motsvarar en investering på 15 miljoner eller mer 
kräver också beslut av kommunstyrelsen.  

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggnadens byggutgift till konstnärlig 
utsmyckning. Med byggutgift avses den del av projektkost-
naden som omfattar uppförande av en byggnad exklusive 
markförvärv, projektering, markarbeten, installationer 
och byggherrekostnader. Nämnden för Kultur & Fritid 
får ansvaret att upphandla och besluta om den konstnär-
liga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan 
fördelas olika mellan de lokaler som byggs. Det innebär att 
det inte alltid blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per 
lokal utan det kan variera mellan olika lokaler men det blir 
alltid max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna. 
Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig-
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt. 

Foto: Amanda Liljevall, Kungsbacka kommun

INVESTERING OCH EXPLOATERING
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Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara 
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under 
2023 innebär investeringar på 441 miljoner kronor. Under 2024 planerar vi investera 395 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner kronor

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

441 395 814 934 412

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, 
 belopp i miljoner kronor

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

62 48 30 64 67

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror och inredning. 

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

136 Skårby fullmått idrottshall x

138 Frillesås ridhus x

139 Toalettbyggnad Stättared x

140 Iserås fullmåttshall x

142 Naturum Fjärås Bräcka x

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) x

114 Fjärås fritidscenter omplanering x

137 Elektronen avveckling x

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också 
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

207 Fjärås Må förskola 120

226 Anneberg förskola (del av samverkanshus) 120

227 Kolla förskola 160

227 a Kolla förskola infrastruktur x

230 Skårby utbildningslokaler etapp 1 620

231 Skårby utbildningslokaler etapp 2 180

136 Skårby fullmått idrottshall x

232 Trollelyckan förskola avveckling x

233 Klockaregården förskola 160

234 Klockaregården förskola avveckling paviljong -160

235 Stockalids förskola 120

236 Åsa förskola 80

237 Åsa förskola (Stora Loket) avveckling -80

238 Villa Emilia förskola avveckling x

239 Förskola centrum 120

332 Björkrisskolan paviljong avveckling -100

335 Iserås skola 200

140 Iserås fullmåttshall x

336 Ölmevallaskolan 500

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) x

337 Åsa skola och folkbibliotek x

338 Kvarteret Liljan skola 500

339 Kvarteret Liljan idrottssal x

340 Klinnekärrs förskola avveckling x

341 Fjordskolans paviljong avveckling och flytt -100

342 Utbildningspaviljong avveckling x

343 Utbildningspaviljong och hus anpassning x

344 Utbildningspaviljong avveckling x

345 Tingberget paviljong avveckling och flytt -100

1202 a Internationella engelska skolan, skolpeng x

312 Åsaskolan matsal och klassrum x

Noter

207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder  Nya 
förskolelokaler måste därför byggas 

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder  Nya 
förskolelokaler måste därför byggas  Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414 
Anneberg boende med särskild service 

227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger 
behov av förskola med 160 platser 

227 a Kolla förskola infrastruktur
Infrastruktur i form av tillfartsväg, VA och fjärrvärme där 
Kolla förskola blir ensam kostnadsbärare 

230 Skårby utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 136 Skårby fullmåtts idrottshall

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Noter
136 Skårby fullmått idrottshall 
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 231 Skårby utbildnings-
lokal 

138 Frillesås ridhus
Behov av en ny anläggning i Frillesås 

139 Toalettbyggnad Stättared 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 335 Iserås skola 

142 Naturum Fjärås Bräcka
Utbyggnad och anpassning av köks- och personalytor utifrån 
arbetsmiljöperspektiv 
143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) 
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 336 Åsa nya skola  

114 Fjärås fritidscenter                                                                                                         
Samlokalisering av närbibliotek ifrån Smedingeskolan till 
Fjärås simhall 

137 Elektronen avveckling 
I samband med exploatering på kvarteren Gjutaren och 
Liljan avvecklas befintliga byggnader genom rivning 
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231 Skårby utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 230 Skårby utbildningslokal etapp 1

136 Skårby fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts 
idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och fören-
ingslivets behov  Samordning sker med projekt 231 Skårby 
utbildningslokal  

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut 

233 Klockaregårdens förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong-
förskola  

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås 
står färdig 

235 Stockalids förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas

236 Åsa förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
projekt 237 Åsa förskola avveckling

237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig

238 Villa Emilia avveckling 
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresav-
talet löper ut 

239 Förskola centrum 
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområ-
den  Nya utbildningsplatser måste därför byggas  

332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Skårby utbildningslokal 
etapp 1 avvecklas tillfällig skolpaviljong på Björkrisskolan 

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastigheten har 
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya 
lokaler  Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts 
idrottshall 

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 335 Iserås skola  

336 Ölmevallaskolan
Åsa är föremål för exploatering av nytt bostadsområden 
och befolkningstillväxt  Nya utbildningsplatser måste därför 
byggas  Samordning med projekt 143 Åsa nya fullmått-
sidrottshall  

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått)
I samband med en ny skola planeras ny fullmått idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 334 Åsa nya skola

337 Åsa skola och folkbibliotek
P g a  underkapacitet på Åsa Gårdsskolan avseende ele-
vantal kommer en successiv flytt ske av högstadiet till 
Åsaskolan  Detta kommer innebära anpassningar av lokaler 
för skolverksamhet och folkbibliotek på Åsaskolan och Åsa 
Gårdsskolan  Planering pågår och för närvarande ej beslut 
om grad av anpassningar  

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 339 Liljans idrottssal och 1408 skyddsrum kv  
Liljan 

339 Kvarteret Liljan idrottssal
I samband med en ny skola planeras ny skolidrottssal som 
tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov  
Samordning sker med projekt 338 Kvarteret Liljan skola

340 Klinnekärrs förskola avveckling
Förskolebyggnad avvecklas på grund av myndighetskrav 

341 Fjordskolan paviljong avveckling och flytt
I samband med att Iseråsskolan anpassas genom ny- och 
ombyggnad kommer dess upptagningsområde förändras 
så att fler elever kommer att gå på Iseråsskolan  Därmed 
kommer Fjordskolan att avlastas 

342 Utbildningspaviljong avveckling
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högsta-
dieelever flyttas ifrån Hedeskolan dit  Detta innebär att 
ett färre antal elever kommer att gå på Hedeskolan vilket 
medför att befintlig inhyrd skolpaviljong kan avvecklas 

343 Utbildningspaviljong och husanpassning
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadie-
elever flyttas ifrån Älvsåkersskolan dit  Detta innebär att ett 
färre antal elever kommer att gå på Älvsåkerskolan vilket 
sannolikt medför att befintliga lokaler kan behöva anpassas 
till viss del  Planering pågår  

344 Utbildningspaviljong avveckling 
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadie-
elever flyttas ifrån Björkrisskolan dit  Detta innebär att ett 
färre antal elever kommer att gå på Björkrisskolan vilket 
medför att befintlig lokal kan behöva anpassas för kvarva-
rande verksamhet  Planering pågår  

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Boenden med särskild service är för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska och- eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Boenden består av enheter om ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktivite-
ter samt personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser. Utformning av boende med 
särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 stycken gruppbostad och 6 
stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

405 Vallda BMSS 12

413 Boende med särskild service, barn 4

414 Anneberg Boende med särskild service 
(del av samverkanshus)

12

502 Kvarteret Aranäs boende med särskild 
service

12

504 Björkris boende med särskild service 10

505 Bostäder SBF och referensboende 10 10 10 10

507 Boende med särskild service 12

508 a Boende med särskild service 12

508 b Anneberg boende med särskild service 12

508 c Boende med särskild service 8

508 d Boende med särskild service 2

508 e Boende med särskild service 12

508 f Boende med särskild service 6

508 g Boende med särskild service 12

508 h Boende med särskild service 6

508 i Boende med särskild service 2

510 Ordinärt boende 2 2 2 2

511 Boende med särskild service 18

512 Samlokalisering daglig verksamhet 
Kyrkskolan

x

513 Drogfritt boende 12

Summa boendeplatser och lägenheter 12 66 44 36 42

INVESTERING OCH EXPLOATERING

345 Tingberget paviljong avveckling och flytt
I samband med att Kvarteret Liljans utbildningslokaler byggs 
kommer det att uppstå en överkapacitet på Tingbergssko-
lan  Detta medför att befintlig inhyrd paviljong kan avveck-
las  Objektet är fortsatt under utredning 

1202 a Internationella engelska skolan, skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grund-
skola till Internationella engelska skolan enligt tilldelnings-
modell för privata utförare inom skolverksamheten och 
fritidshemsverksamheten 
 

312 Åsaskolan matsal och klassrum
Matsalen utökas på Åsaskolan i syfte att ta emot högsta-
dieelever hösten 2022 och hösten 2023  Likaså byggs lokaler 
om till ämnessalar för hemkunskapsundervisning 
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Noter

405 Vallda boende med särskild service
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

413 Boende med särskild service, barn
Gruppbostad för barn, 4 platser, för att verkställa bistånds-
beslut 

414 Boende med särskild service Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område  Samordnas med projekt 807 vård- och omsorgsbo-
ende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola  

502 Kvarteret Aranäs boende med särskild service 
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

504 Boende med särskild service Björkris 
Boende om 10 platser för att verkställa biståndsbeslut 

505 Bostäder SBF och referensboende 
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl  Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte 
på egen hand har förmåga att lösa sin situation  Kommunen 
ombesörjer endast förmedling, ej byggnation eller annan 
anskaffning 

507 Boende med särskild service
Boende om 12 platser i Särö för att verkställa biståndsbe-
slut 
508 a–i Boende med särskild service
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de 
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt 
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar i syfte att 
verkställa biståndsbeslut 

510 Ordinärt boende 
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor 
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika 
skäl   Kommunen ombesörjer endast förmedling, ej byggna-
tion eller annan anskaffning 

511 Boende med särskild service
Boende om 18 platser för att verkställa biståndsbeslut 

512 Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan 
Flera olika lokaler som är idag daglig verksamhet kommer 
att avvecklas  Verksamheterna ska samlokaliseras till Kyrk-
skolan som då blir en större lokal för daglig verksamhet 

513 Drogfritt boende
Bemannat boende inriktat mot missbruk och psykisk ohälsa  
12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 115 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2027 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 300 elever, 
dvs ca 185 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för att 
klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.

Noter

600 Utökning i befintliga lokaler
Utökningen kommer främst verkställas genom förändrat 
utbildnings- och arbetssätt samt schemaläggning 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

600 Utökning i befintliga byggnader 33 21 48 35

602 Samlokalisering Mobilen och Transport-programmet x

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett 
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. 
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården vård- och omsorgsboende avveckling x

809 Hemtjänstlokal Hede flytt x

811 VOB Reservkraft (10 st) x

812 Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering x

813 Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling x

814 Sjöállen 9F, ersättningslokal x

815 Hemtjänst Sjöallén avveckling x

Noter

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende 
Tillbyggnad av boendet  Avveckling av 26 lägenheter samt 
nybyggnation av 40 nya lägenheter  

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen  Samordnas med projekt 414 BMSS Anne-
berg och projekt 226 Anneberg förskola  

808 Bukärrsgården avveckling 
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör 

809 Hemtjänstlokal Hede flytt 
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård- och 
omsorgsboende 

811 Reservkraft
För att uppfylla lagkrav och patientsäkerhet måste flertalet 
befintliga vård- och omsorgsboenden kompletteras med 
reservkraft 

812 Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering
Idag saknas adekvat omklädningsutrymme samt utrymme 
för cirkulationstvätt vilket strider både mot arbetsmiljö-
lagen och Hälso- och sjukvårdslagen  En anpassning av 
befintliga hemtjänstlokalerna kommer äga rum i syfte att 
uppnå lagkraven 

813 Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling
Hyresavtalet som hemtjänsten har på Omsorgens hus löper 
ut år 2026  Det är högst osäkert om detta förlängs därför 
kan en avveckling genom hyresuppsägning äga rum 

814 Sjöállen 9F, ersättningslokal
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar 
på Sjöallén 9F  Nya lokaler måste därför anskaffas 

815 Hemtjänst Sjöállen avveckling
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar 
på Sjöallén 9F  Därför måste befintlig verksamhet flyttas 
och lokalen på Sjöallén 9F avvecklas genom rivning 

INVESTERING OCH EXPLOATERING

602 Samlokalisering Mobilen och Transportprogrammet
Som följd av exploateringsprojekt på kvarteret Liljan 
kommer gymnasieverksamheten Mobilen att samlokalisera 
med Transportprogrammet som idag återfinns på Marios 
gata i Varla 
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Noter

1405 Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv
Anpassning av byggnad i syfte att erhålla permanent 
bygglovstillstånd 

1500 Kapareskolans kök ombyggnad
Ombyggnad- och utbyggnad av mottagningskök och matsal 
som reinvestering och utökning av kapacitet i kök och 
matsal 

1501 Fjordskolan mottagningskök
Samlokalisering av Fjordskolans 3 ”leveransställen” till ett 
mottagningskök

1502 Iseråsskolan mottagningskök 
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som 
uppnått tekniskt slutdatum  Samordnas med projekt 335 
Iseråsskolan 

1503 Datahall  
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens 
verksamhetssystem  

1504 Toalettbyggnad Åsa camping 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas  

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1506 Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor
Befintliga kök på flertalet förskolor måste anpassas utifrån 
arbetsmiljösynpunkt men även livsmedelshantering 

1507 Bostadsmodul Tölöberg avveckling
Avvecklas då hyreskontrakt löper ut och arrendeavtal sägs 
upp 

1508 Personalbyggnad Klovsten avveckling
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1509 Bostad mm Gustafs väg, rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1510 Bostad Kallhällevägen rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1511 Toalettbyggnad Hanhals badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1512 Toalettbyggnad Vallda Sandö
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1513 Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresav-
talet löper ut 

1514 Datahall 2
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens 
verksamhetssystem  

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

131 Arena x

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda 
händelser

x x x x x

1406 Duveheds omlastningscentral x

1408 Skyddsrum Kv  Liljan x

1410 Engångsdriftskostnader allmänt x x x x

1411 Räddningstjänst x

Noter

131 Arena 
Arenahall med kommersiella lokaler som placeras söder om 
Kungsbacka Sportcenter 

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller för hantering av oförutsedda 
behov som uppstår under planeringsperioden  

1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats i Duvehed 

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum 
måste ersättas 

1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering 
som kan uppstå vid främst ombyggnationer av befintliga 
lokaler  

1411 Räddningstjänst
Som följd av exploateringen i Sydöstra centrum måste rädd-
ningstjänsten omlokaliseras 

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT. 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

1405 Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv x

1500 Kapareskolans kök ombyggnad x

1501 Fjordskolan mottagningskök x

1502 Iseråsskolan mottagningskök x

1503 Datahall x

1504 Toalettbyggnad Åsa camping x

1505 Toalettbyggnad Åsa Gårda Brygga x

1506 Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor x x x x x

1507 Bostadsmodul Tölöberg avveckling x

1508 Personalbyggnad Klovsten avveckling x

1509 Bostad mm Gustafs väg, rivning x

1510 Bostad Kallhällevägen rivning x

1511 Toalettbyggnad Hanhals badplats x

1512 Toalettbyggnad Vallda Sandö x

1513 Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt x

1514 Datahall 2 x

Övriga lokaler
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KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2023-03-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 71 Dnr 2022-00920 
Uppdrag om lokaliseringsutredning för ny isyta 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 
lokaliseringsutredning för ny isyta i Kungsbacka kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har identifierat behov av ny isyta för träning i 
Kungsbacka kommun. Ny isyta för träning finns med i nämndens fastställda 
lokalbehov för perioden 2024–2028. Behovet är översänt till lokalgruppen som 
kommer att bearbeta behovet i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. 

Behovet av en mer isyta grundar sig i att Kungsbacka kommuns befolkning har ökat 
vilket har gjort att belastningen på befintliga anläggningar ökat och inte längre räcker 
till. 

Syftet med lokaliseringsutredningen är att undersöka var ny isyta kan etableras inom 
Kungsbacka kommun och är avgränsad till de frågor som är nödvändiga för ett 
lokaliseringsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-10 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-10-20, §58 
Lokalbehov 2024–2028, utblicksår 2029–2033, Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-
10-03 
Behovsbeskrivning, Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-09-23 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2023-02-10 
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Kungsbacka kommun 

Björn Vikström 
0300-835013 
Planarkitekt 
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434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppdrag om lokaliseringsutredning för ny isyta 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en lokaliseringsutredning för ny 
isyta i Kungsbacka kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har identifierat behov av ny isyta för träning i Kungsbacka kommun. Ny 
isyta för träning finns med i nämndens fastställda lokalbehov för perioden 2024–2028. Behovet är 
översänt till lokalgruppen som kommer att bearbeta behovet i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. 

Behovet av en mer isyta grundar sig i att Kungsbacka kommuns befolkning har ökat vilket har gjort att 
belastningen på befintliga anläggningar ökat och inte längre räcker till. 
Syftet med lokaliseringsutredningen är att undersöka var ny isyta kan etableras inom Kungsbacka 
kommun och är avgränsad till de frågor som är nödvändiga för ett lokaliseringsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-10 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-10-20, §58 
Lokalbehov 2024–2028, utblicksår 2029–2033, Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-10-03 
Behovsbeskrivning, Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-09-23 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret, nämnden för Service, nämnden för Kultur & Fritid 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutade den 20 oktober 2022 att fastställa nämndens lokalbehov för 
2024–2028. Behovet framgår av beslutsunderlaget Lokalbehov 2024–2028, utblicksår 2029–2033 samt 
tillhörande behovsbeskrivning. I behovsbeskrivningen framgår att det finns ett behov av ny isyta för 
träning. Behovet grundar sig befolkningsökningen i kommunen. Till följd av en ökad befolkning ökar 
efterfrågan på anläggningar som kan möta kommuninvånarnas behov av idrottsaktiviteter som utförs 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
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på is. Med hänsyn till mängden invånare, finns det således ett behov av ytterligare isyta då nuvarande 
ishallar inte räcker till. 

En ny träningsishall ska vara dimensionerad enligt Svenska ishockeyförbundets standard för 
träningsishall. Träningsishallen behöver inte vara dimensionerad för att inrymma någon publik 
eftersom Kungsbacka ishall redan uppfyller detta behov. En ny träningsishall skulle ge bättre 
förutsättningar för föreningar som bedriver konståkning, ishockey och träning för bandy i kommunen. 
Dessutom frigörs tid för allmänhetens åkning som är välbesökt och har en betydelse för 
folkhälsoarbetet.  

Till följd av att nämnden för Kultur & Fritid har identifierat ett behov av ny isyta lämnade 
förvaltningen för Service in en beställning av lokaliseringsutredning till Samhällsbyggnadskontoret 
under vintern 2022. Syftet med lokaliseringsutredningen är att undersöka var ny isyta kan etableras 
inom Kungsbacka kommun och är avgränsad till de frågor som är nödvändiga för ett 
lokaliseringsbeslut. 
 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 58 Dnr 2022-00242 
Lokalbehov 2024-2028 

Beslut 
Nämndens lokalbehov för perioden 2024-2028 som framgår av bilaga fastställs. 
Behovet överlämnas till lokalgruppen som kommer bearbeta behoven och sedan 
lägga fram ett förslag till lokalplan och budget för de behov som ska prioriteras i 
kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur & Fritid bedriver ingen lagstyrd verksamhet som kräver lokaler förutom 
biblioteksverksamheten. För att bidra till målet om attraktiv kommun har vi givetvis 
fler lokaler än bara bibliotekslokaler och invånarnas upplevelse av tillgång till 
idrottslokaler har en stark koppling till nöjdheten i invånarenkäten. 

Principen om att nämnden ska finansiera 20% av hyran år 2022 för nya 
tillkommande lokaler påverkar dock starkt vilka behov nämnden lägger fram. Vi har 
valt en huvudinriktning för kultur-, fritids- och idrottslokaler. Det är en enda 
lokalkategori eftersom verksamheterna går ihop med varandra. De ska inte betraktas 
som separata och olika sorters lokaler eftersom det motverkar samlokaliseringsidén 
och idén om att mötesplatser blir bättre om de är tillgängliga och till för alla över alla 
gränser. 

Inriktningarna är: 

1. Utomhuskoncept för rörelse för att både avlasta idrottshallarna men även 
möjliggöra för rörelseglädje än mer utanför det organiserade föreningslivet. 

2. Samutnyttjande utifrån konceptlokaler som grundar sig på nyckeltal där ytor för 
fritids-, idrotts- och kulturlokaler finns med redan från början för att bli fungerande 
och attraktiva.  

3. Endast bygga stora idrottshallar med s.k. fullmått, inga andra typer av mindre 
hallar. 

4. Samutnyttja lokaler, och särskilt tillkommande nya lokaler, för olika ändamål t ex 
för skolan, kultur-, fritids- och idrottsändamål. 

5. Tillföra nya kulturlokaler för fria kulturlivet genom nya, innovativa 
samhällsbyggnadsmetoder som finns i Sverige snarare än att bygga kommunala 
kulturlokaler. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Lokalbehov 2024-2028, 2022-10-03 
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1 Allmänt om kommunens övergripande lokalplanering 
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av Sveriges 
starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Kungsbacka är den 26 största kommunen sett till 
befolkningsmängd och bland det tjugotalet kommuner i riket som har en folkmängdökning varje år 
sedan 1986. Mellan 2009-2019 har Kungsbacka vuxit med i genomsnitt 1 000 personer varje år. 
Fram till år 2050 förväntas hela kommunen växa till 125 000 invånare. 

När vi planerar samhället och bygger nytt ska det göras på långsiktigt, smart och hållbart sätt enligt 
kommunens översiktsplan. För att växa smart behöver nybyggnation fokuseras till stationsorterna 
Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa. På så sätt stärker vi möjligheterna att samutnyttja lokaler, ytor 
och trafikstråk mer effektivt än om vi sprider ut ny bebyggelse. 

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i olika lokaler. Dessutom förmedlar 
kommunen olika slags boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad på vanligt sätt. 
Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända familjer samt 
socialt utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler och boenden. 

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de kommande fem åren (2024-2028) med 
fokus på det femte året. Till hjälp används beslutade befolkningsprognoser. Det krävs 
behovsanalyser till de fem första åren. 
Behoven sammanställs i en lokalplan som utgör del av kommunens flerårsbudget. 

Nytt för denna budgetperiod är att vi behöver en längre framförhållning och planeringstid. För 
efterföljande fem åren (2029-2033) görs en grov bedömning av lokalbehov. Det krävs inga 
behovsbeskrivningar för dessa sista fem år. 
Lokalbehoven bereds och omsätts i olika lösningsalternativ som utgår från kommunens lokalpolicy: 
"Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler över tiden". 

Hänsyn måste även tas till kommunens övergripande mål när lokalbehoven bereds. 

 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Mer om de övergripande målen finns på Kungsbackas hemsida. 
För att nå målen behöver vi inom kommunens förvaltningar samarbeta vad det gäller lokalfrågor 
och samutnyttja lokaler. 
  

Hantering av lokalbehov 
Processen för lokalförsörjning omfattar lokalplanering och genomförande av projekt och spänner 
från och med insamling av nämndbeslutad behovsbeskrivning till driftsättning av färdigställd lokal. 
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Processen för lokalförsörjning föregås av en behovsfas. Utifrån underlag som exempelvis 
befolkningsprognoser identifieras behov som drar igång processen för lokalförsörjning 
  

Behovsbeskrivning 
För att lokalbehoven på bästa sätt ska kunna beredas behöver dessa beskrivas och motiveras för att 
beslutsunderlaget för nämnderna, lokalgruppen och budgetberedningen ska bli så fullständig som 
möjligt. En fullständig behovsbeskrivning gör det möjligt för Lokalgruppen att finna lämplig 
lösning, göra rimlig kostnadsbedömning samt tidsbedömning. 
Behovsbeskrivningsmallen är förändrad för denna budgetperiod med syfte att förtydliga innehållet 
och därmed underlätta för lokalgruppen att finna lösningar. 
Behovsmallen fylls i för behov år 2024-2028 med fokus på femte året 2028. Anledningen är att det 
ska finnas praktisk möjlighet att förverkliga behovet (tex tid för lokalisering, detaljplan, bygglov 
och byggnation). 

Lokalansvariga på förvaltningarna ska ha dialog med lokalplanerana på Service lokalförsörjning 
(kontaktansvariga) om behovsbeskrivningarna innan de går till beslut i nämnderna. Skälet är att 
behovsbeskrivningarna ska bli korrekt ifyllda och att kompletteringar inte ska behöva ske efter 
nämndbeslut. 

Nämndens ansvar; Nämnderna ska i behovsbeskrivningarna beskriva behovet uttryckt i form av 
volymmått tex antal barn eller antal boendeplatser eller verksamhetsfunktioner. 

Befolkningsprognosen utgörs  av kommunens beslutade gemensamma befolkningsprognos som 
finns i Kommunbudget 2023 och plan 2024-2025 samt på Insidan; Start/ Hur vi arbetar / 
gemensamma arbetsområden / Samhällsbyggnad / Befolkningsprognoser 
Nämnderna ska beskriva vilka strategiska utgångspunkter, lagstiftning och övriga faktorer som 
påverkar lokalbehovet år 2028 inom respektive lokaltyp. 
Lokalbehoven specificeras därefter i tabeller under aktuell lokaltyp i avsnitt 2.1.X. 

För att underlaget ska bli så komplett som möjligt ombeds nämnderna därför även kategorisera och 
beskriva konsekvenser i de fall lokalbehovet ej kommer kunna lösas i tid. 

Beskrivning och motivering görs dels genom att fylla i tabellerna och dels genom att fylla i 
behovsbeskrivningar. 

  

Kategorisering 
Nämnderna beskriver till vilken kategori varje lokalbehov hör enligt stoppljus nedan. 
Prioriteringsprincipen är att de gröna behoven prioriteras före de röda. Detta görs i tabellerna i 
avsnitt 2.1.x. 
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Beskriv verksamhetens driftkostnadskonsekvenser som eventuellt uppstår samt de mål som 
eventuellt inte uppnås. Kvalitetspåverkan beskrivs i andra hand. Tex vad innebär ett års förskjutning 
rent ekonomiskt i förhållande till önskad tidplan. 

För att möjliggöra beredning behöver lokalbehoven beskrivas väl samt vara beräkningsbart genom 
exempelvis volymmått. 

  

Beredning av lokalbehov  
Alla lokalbehov kommer att prioriteras gemensamt mellan kommunens övergripande lokalplanerare 
och förvaltningarnas lokalansvariga för att uppnå bästa samutnyttjande samt lokalekonomi, även 
driftsekonomi för kommunen som helhet, av kommunala lokaler. 

Det är den kommungemensamma lokalgruppen som ansvarar för sammanställningen och ger 
förslag till prioriterad lokalplan till budgetberedningen. Lokalplanen blir sedan en del av 
kommunbudgeten som Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om. Kommunens lokalplanerare 
kommer stämma av lösningsalternativen med förvaltningarnas lokalansvariga under 
budgetprocessen. 
Den av nämnden beslutade lokalbehov inklusive behovsbeskrivningar ska lämnas in senast den 28 
oktober 2022. 
  

Lokalhyra 
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden budgeteras centralt. Nämnden erhåller 
ramhöjning för del av hyra när lokalen är klar att tas i bruk. Från och med år 2021 erhåller 
nämnderna ramtilldelning motsvarande 80 procent av lokalhyran, resterande 20 procent finansieras 
inom respektive nämnds ram. 
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2 Nämndens lokalbehov 2024-2028 samt utblicksår 
2029-2033 

2.1 Lokaler och anläggningar för kultur, fritid och idrott 
Fritidsanläggningarna är kommunens byggnader för idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Kultur- och fritidslokaler är kommunens byggnader för kultur-, fritids - och idrottsverksamhet. 
Kultur & Fritid bedriver ingen lagstyrd verksamhet som kräver lokaler förutom 
biblioteksverksamheten. För att bidra till målet om attraktiv kommun har vi givetvis fler lokaler än 
bara bibliotekslokaler och invånarnas upplevelse av tillgång till idrottslokaler har en stark koppling 
till nöjdheten i invånarenkäten. 
Principen om att nämnden ska finansiera 20% av hyran år 2022 för nya tillkommande lokaler 
påverkar dock starkt vilka behov nämnden lägger fram. Vi har valt en huvudinriktning för kultur-, 
fritids- och idrottslokaler. Det är en enda lokalkategori eftersom verksamheterna går ihop med 
varandra. De ska inte betraktas som separata och olika sorters lokaler eftersom det motverkar 
samlokaliseringsidén och idén om att mötesplatser blir bättre om de är tillgängliga och till för alla 
över alla gränser. 
Inriktningarna är: 

1. Utomhuskoncept för rörelse för att både avlasta idrottshallarna men även möjliggöra för 
rörelseglädje än mer utanför det organiserade föreningslivet. 

2. Samutnyttjande utifrån konceptlokaler som grundar sig på nyckeltal där ytor för fritids-, 
idrotts- och kulturlokaler finns med redan från början för att bli fungerande och attraktiva.  

3. Endast bygga stora idrottshallar med sk fullmått, inga andra typer av mindre hallar. 
4. Samutnyttja lokaler, och särskilt tillkommande nya lokaler, för olika ändamål t ex för 

skolan, kultur-, fritids- och idrottsändamål. 
5. Tillföra nya kulturlokaler för fria kulturlivet genom nya, innovativa 

samhällsbyggnadsmetoder som finns i Sverige snarare än att bygga kommunala 
kulturlokaler. 

Grundligare beskrivning av inriktningarna återfinns här nedan. 
1) Utomhuskoncept för rörelseglädje skulle dels avlasta det enorma trycket på idrottshallar dels 
möjliggöra mer varierad träning och uppmuntra även spontan rörelse för alla åldrar som 
komplement till det föreningsdrivna aktiviteterna där det endast är ungdomar som kan komma i 
åtnjutande pga platsbristen. Utomhuskoncept skulle kunna vara att aktivera skolgårdar, parker och 
natur samt även väggar och tak. Det kan vara lek och spel på skolgårdar och parker, hinderbanor, 
utomhusgym, parkour, banor för radiostyrda bilar, intervallsträckor, klätterväggar, mobila scener 
och läktare osv. Mer utomhusaktivitet på dessa platser skulle även gagna upplevelsen av trygghet i 
området då utomhusmiljön görs attraktiv och därmed befolkas. 
2) Vår främsta inriktning för lokaler är att nyttja de lokaler som redan finns på ett annat sätt t ex 
genom omfördelning av idrottshallsytor mellan sporter och mellan föreningar på ett mer likvärdigt 
sätt. Konsekvensen är att vi behöver stödja föreningarna än mer i hur de kan tänka nytt och förändra 
sin verksamhet då tillgången till inomhushallar är starkt begränsad och betydligt lägre än vad 
föreningslivet anser är det reella behovet av idrottshallar. Vi har idag en tillgång till idrottshallar i 
paritet med medelvärdet i alla kommuner, men våra ungdomar är å andra sidan lite mer aktiva än i 
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andra kommuner vilket gör trängseln i hallarna stor. Föreningarna kommer inte kunna växa i den 
takt de själva tänkt om de inte varierar sin träning mer, något ett fåtal blivit mer vana vid och 
behållit sedan pandemin. 

3) Vår tredje inriktning är att endast växa i takt med att kommunen växer och bygger ut nya skolor, 
inte mer än så. När en ny skola byggs måste det byggas en fullmåttshall. Endast sådana hallar 
har den flexibilitet som krävs och möjliggör det föreningsidrottande som efterfrågas i kommunen. I 
det fall endast en halv idrottshall går att inrymma på en tomt anser vi inte att det är en lämplig plats 
för bebyggelse. En hall används till 60% av föreningslivet och till 40% av skolverksamheten även 
om den senare är den enda som är lagstyrd. Kommunfullmäktigemålet om att vi ska vara en 
attraktiv kommun är det som är styrande avseende behovet av fullmåttshallar. 
4) Vår fjärde inriktning är samlokalisering. Tillkommande skolor ska betraktas som mer än skolor 
som används dagtid av elever. Skolorna ska även fungera som mötesplatser för olika åldrar över 
olika tider på dygnet. Det kan vara för föreningsverksamhet, fritidsverksamhet för yngre och äldre, 
för kulturskoleverksamhet, för bibliotek- och kulturverksamhet, lokaler för fria kulturlivet mm mm. 
Det ställer stora krav på samutnyttjande och funktionell utformning av de gemensamma lokalerna 
redan från projekteringsstadiet dvs en stor förändring jämfört med nuvarande projektgenomförande. 
Det är av yttersta vikt att de areanyckeltal och produktionskostnadsnyckeltal som används i 
investeringsprocessen utgår från denna samlokaliseringstanke för att lokalerna ska upplevas 
som attraktiv av invånarna. 
5) Vår femte inriktning är att bidra med kunskap i hur samhällsbyggnadsprocesser kan drivas så att 
utformningen av nya stadsdelar blir trygga och trivsamma för de som ska bo där. Det innebär t ex 
att lokaler för kultur tillförs samhället men utan att vara kommunala lokaler. Tillkommande 
lokaler ska därför inte tas upp för kommunal finansiering i kommande lokalplan med vi framför 
ändå att det finns ett stort behov av kulturlokaler i befintliga och nya stadsdelar. De ska tillföras 
genom innovativa stadsbyggnadsmetoder och därmed finansieras av andra än kommunen. 

Behovet av mer isyta i kommunen kvarstår då föreningarna växer, tjejishockey blir vanligare och 
allmänhetens åkning behöver värnas. Kommunen har lägre tillgång till just isyta än tillgång till 
andra typer av idrottsanläggningar t ex idrottshallar och fotbollsplaner och tillgänglig träningstid är 
långt ifrån önskemålen. Föreningarnas verksamhet redan idag och möjlighet till tillväxt är mycket 
starkt begränsad pga brist på isyta för hockey och konståkning. 
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2.1.1 Lokalbehov för kultur, fritid och idrott 

 

Löpnr Beskrivning Kategorisera Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

         

         

136 Skårby fullmått idrottshall  Expansion nya 
områden x      

137 
Elektronen avveckling 
ombudget 

 
Strukturomvandlingar, 
besparingsmöjligheter 

x      

138 Frillesås rid- och körklubb  Kvalitets-höjningar 
befintliga lokaler  x     

139 Toalettbyggnad Stättared  Kvalitets-höjningar 
befintliga lokaler  x     

140 Iserås fullmåttshall  Icke lagstyrd 
verksamhet    x   

142 Naturum Fjärås Bräcka  Kvalitets-höjningar 
befintliga lokaler x      

143 Ölmevalla idrottshall fullmått  Expansion nya 
områden    x   

114 
Fjärås fritidscenter  

Strukturomvandlingar, 
besparingsmöjligheter 

x      

 

samlokalisering av bibliotek, 
kulturskola, mötesplatser, 
kulturlokaler, lokaler för fria 
kulturlivet, idrottsytor inne och 
ute i samband med främst nya 
skolbyggen 

 
Strukturomvandlingar, 
besparingsmöjligheter 

    x x 

 enkel isyta för hockey och 
konståkning 

 Icke lagstyrd 
verksamhet   x    

 Utveckling av Sjöaremossens 
bandybana 

 Kvalitets-höjningar 
befintliga lokaler   x    

 Bibliotek i prioriterade orten 
Anneberg/norra kommundelen 

 Icke lagstyrd 
verksamhet  x     

 
Utomhuskoncept för 
rörelseglädje 

 
Strukturomvandlingar, 
besparingsmöjligheter 

 x     

 Ny skatehall  Icke lagstyrd 
verksamhet  x     
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2.1.2 utblicksår 2029-2033 

 

Beskrivningar Kategorisera 2029 2030 2031 2032 2033 

       

I takt med invånarnas önskemål om nya idrotter och 
mer åretruntidrottande och idrottande inomhus i 

flera sporter så kan fler och anpassade lokaler för 
detta behövas. 

 Icke lagstyrd 
verksamhet x x x x x 

fortsatt samlokalisering av bibliotek, kulturskola, 
mötesplatser, kulturlokaler, idrottsytor inne och ute 

i samband med främst nya skolbyggen 

 
Strukturomvandlingar, 
besparingsmöjligheter 

x x x x x 

Tillgång till fler ytor för fler, gärna utomhus, för 
spontan rörelse utanför föreningslivet 

 
Strukturomvandlingar, 
besparingsmöjligheter 

x x x x x 

 



 

 

  
Kungsbacka kommun 
Ekonomi     
  Besöksadress Telefon   
434 81 Kungsbacka Vägmästaren, Syréngatan 1 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se 

Fax   
0300-83 47 04 www.kungsbacka.se 
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BEHOVSBESKRIVNING 
Lokalinvesteringar 

 

  
 

Datum Benämning 
2022-09-23 Enkel isyta för träning (ishall) 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Arbetstelefon 
Nämnden för Kultur & Fritid   

Förvaltningens lokalansvarig 
Namn och förvaltning E-postadress Arbetstelefon 
Jessica Wibeck Jessica.wibeck@kungsbacka.se 0300-83 46 62 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Ishallarna nyttjas i dag av tre ishockeyföreningar, konståkning, bandyträning (i mindre omfattning), 
kommunens skolor, åkning för allmänheten och evenemang (exempelvis Tölt on Ice och LAN) 
Kungsbacka har idag två stycken ishallar. Den äldsta är från början av 1970-talet. Den nya ishallen 
invigdes i mitten på 1990-talet.  

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Kungsbacka kommun växer varje år. En offensiv satsning på bostadsbyggande gör att kommunen ökar 
invånarantalet varje år. Detta får till följd att det också ställer krav på anläggningar som kan möta barn, 
ungdomar och vuxnas behov av idrottsaktiviteter som utförs på is. 

Om man jämför Kungsbacka med likvärdiga kommuner i Kungsbackas storlek så hamnar vi långt ned i 
listan när det gäller ishallar per invånare. Det finns behov av att utöka is-verksamheterna och nuvarande 
tillgängliga isytor räcker inte till. Den gamla ishallen behöver i princip vara isfri lika lång tid som den är 
uppfryst.  

Behovet är en enkel isyta för träning, inte en ishall med publikkapacitet då detta redan finns. En 
träningsyta skulle kunna nyttjas för konståkning vilket gör att befintlig ishall avlastas från den sporten. 
Även bandyn tränar på is då säsongen för att kunna frysa is på Sjöaremossen är ganska kort. 

 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
 
Ytterligare en ishall ger kommunen bättre förutsättningar för konståkning, ishockey och träning för 
bandyn. Dessutom frigörs tid för allmänhetens åkning som är mycket välbesökt och som har en stor 
betydelse för folkhälsoarbetet.  
 
 

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Kungsbacka kommun kan inte i tillräcklig omfattning erbjuda tillräcklig tid för konståkning och 
ishockey, bandyträning och allmänhetens åkning. Konståkningsklubben och ishockeyklubbarna får köpa 
utökad träningstid på anläggningar som finns i andra kommuner.  



KUNGSBACKA KOMMUN 
  

  
2 (2) 

 

 

SAMORDNINGSBEHOV 
 KFT, Konståkning – och ishockeyföreningarna, service, mark och exploateringsenheten, teknik, plan & 
bygg 

DIMENSIONERANDE LOKALBEHOV 
Enligt Svenska Ishockeyförbundets arenaklassificering Publ. B 

TIDPLAN 
Klar senast 2026 

 
________________________________________________________________________________ 

LOKALGRUPPENS FÖRSLAG PÅ LÖSNING: 
 
Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 
Ingen åtgärd 
Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan förvaltnings 
lokaler 
Ombyggnation 

Nybyggnation 
Motivering till beslut: 
Beräknad kostnad: 
 
 
Underskrift 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 
                        
Underskrift Underskrift 

  

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2023-03-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 72 Dnr 2019-00398 
Godkännande av avtal om marköverlåtelse och genomförande 
avseende del av fastigheten Kolla 5:149 i Kolla Parkstad  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om marköverlåtelse och genomförande mellan 
kommunen och Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB, genom vilket kommunen överlåter 
en del av fastigheten Kolla 5:149, mot en köpeskilling på 10 986 191 kronor, 
undertecknat av bolaget 2023-02-20. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalet och andra i ärendet 
nödvändiga handlingar.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen äger handels- och kontorsfastigheten Kolla 5:149 i Kolla Parkstad. 
Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB har sedan år 2019 haft en markanvisning i syfte att 
förvärva en del av fastigheten och uppföra en kontorsbyggnad där. I november 2022 
fick bolaget bygglov för nybyggnad av kontor och gym inom den södra delen av 
fastigheten. Varken detaljplanen eller markanvisningsavtalet medger att byggnaden 
får innehålla ett gym. Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om bygglov, att 
tillåta gym i byggnaden, utgör därmed en avvikelse från gällande detaljplan och 
villkor i markanvisningsavtalet angående byggnadens användning.  

Den södra delen av Kolla 5:149 föreslås avstyckas till en separat fastighet som säljs 
till Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB. Inom den norra delen av fastigheten ska 
kommunen anlägga en allmän parkeringsplats som ska samutnyttjas av anställda och 
av besökare till bolagets kontor och gym. 

Avtalet om marköverlåtelse och genomförande reglerar överlåtelse av en del av 
fastigheten Kolla 5:149 till Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB samt fördelning av 
ansvar för utförande och kostnader, till exempel avseende den nya parkeringsplatsen. 
Köpeskillingen är 10 986 191 kr och utgår ifrån en värdering som utförts av en 
auktoriserad fastighetsvärderare. Bolaget förbinder sig att påbörja byggnationen 
inom 12 månader från det att kommunstyrelsens beslut om att godkänna avtalet 
vunnit laga kraft. Kommunen äger rätt att häva köpet om inte byggnationen påbörjas 
i tid. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-20 
Avtal om marköverlåtelse och genomförande, undertecknat av Maxemal Fastigheter 
Kolla 2 AB, 
2023-02-20  
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-11-03, § 498 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 152 
Markanvisningsavtal, undertecknat 2019-07-18 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2023-03-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2023-02-20 
Diarienummer 

KS 2019-00398 

 
 

 
Kungsbacka kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
Susanne Calming 
Specialist mark och exploatering 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Godkännande av avtal om marköverlåtelse och genomförande avseende del av 
fastigheten Kolla 5:149 i Kolla Parkstad  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om marköverlåtelse och genomförande mellan kommunen och 
Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB, genom vilket kommunen överlåter en del av fastigheten Kolla 
5:149, mot en köpeskilling på 10 986 191 kronor, undertecknat av bolaget 2023-02-20. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för 
kommunens räkning underteckna avtalet och andra i ärendet nödvändiga handlingar.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen äger handels- och kontorsfastigheten Kolla 5:149 i Kolla Parkstad. Maxemal Fastigheter 
Kolla 2 AB har sedan år 2019 haft en markanvisning i syfte att förvärva en del av fastigheten och 
uppföra en kontorsbyggnad där. I november 2022 fick bolaget bygglov för nybyggnad av kontor och 
gym inom den södra delen av fastigheten. Varken detaljplanen eller markanvisningsavtalet medger att 
byggnaden får innehålla ett gym. Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om bygglov, att tillåta gym 
i byggnaden, utgör därmed en avvikelse från gällande detaljplan och villkor i markanvisningsavtalet 
angående byggnadens användning.  

Den södra delen av Kolla 5:149 föreslås avstyckas till en separat fastighet som säljs till Maxemal 
Fastigheter Kolla 2 AB. Inom den norra delen av fastigheten ska kommunen anlägga en allmän 
parkeringsplats som ska samutnyttjas av anställda och av besökare till bolagets kontor och gym. 

Avtalet om marköverlåtelse och genomförande reglerar överlåtelse av en del av fastigheten Kolla 
5:149 till Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB samt fördelning av ansvar för utförande och kostnader, till 
exempel avseende den nya parkeringsplatsen. Köpeskillingen är 10 986 191 kr och utgår ifrån en 
värdering som utförts av en auktoriserad fastighetsvärderare. Bolaget förbinder sig att påbörja 
byggnationen inom 12 månader från det att kommunstyrelsens beslut om att godkänna avtalet vunnit 
laga kraft. Kommunen äger rätt att häva köpet om inte byggnationen påbörjas i tid. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-20 
Avtal om marköverlåtelse och genomförande, undertecknat av Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB, 
2023-02-20  
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Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-11-03, § 498 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 152 
Markanvisningsavtal, undertecknat 2019-07-18 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB 

 

 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 152 Dnr 2019-00398 
Förlängning av markanvisningsavtal avseende fastigheten Kolla 5:149 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner begäran från Maxemal Fastigheter Kolla 
2 AB, innebärande att markanvisningsavtalet avseende fastigheten Kolla 5:149 
förlängs med 12 månader till den 18 juli 2022, på i övrigt oförändrade avtalsvillkor. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen äger handels- och kontorsfastigheten Kolla 5:149 i Kolla Parkstad. 
Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB har fått en markanvisning i syfte att uppföra en 
kontorsbyggnad inom fastigheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslag 
till markanvisningsavtal den 4 juni 2019.  

Markanvisningsavtalet upphör att gälla den 18 juli 2021 om det inte har tecknats ett 
överlåtelseavtal eller fattats ett beslut om förlängning av avtalet innan dess. 

Maxemal har lämnat in en begäran om förlängning av markanvisningsavtalet med 12 
månader, till den 18 juli 2022. Som skäl anger bolaget bland annat att det har varit 
svårt att knyta till sig hyresgäster under den pågående pandemin då många tvingats 
till ett ändrat beteende och hemarbete. Kontorsmarknaden är osäker just nu eftersom 
det är svårt att bedöma hur stor efterfrågan kommer att vara i framtiden, då många 
sannolikt kommer att fortsätta arbeta hemifrån till viss del. Maxemal vill ha mer tid 
för att utveckla kontorsprojektet. 

Förlängningen av markanvisningsavtalet innebär ingen ändring av övriga 
avtalsvillkor och det medger ingen ändring av kontorsprojektets inriktning.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-17 
Förfrågan om förlängning av marköverlåtelseavtal (markanvisningsavtal), Maxemal 
Fastigheter Kolla 2 AB, 2021-03-15 
Markanvisningsavtal, undertecknat av samtliga parter 2019-07-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-06-04, § 206 
Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB 





























ÖVERSIKTSKARTA, KOLLA 5:149
Skala 1:2500

100 m

   2021-03-17

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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§ 70 Dnr 2023-00138 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för tennishall inom Skårby 3:4 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för tennisverksamhet 
och kompletterande verksamheter inom Skårby 3:4 i Kungsbacka stad, daterad 2023-
02-14.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för tennisverksamhet och kompletterande verksamheter inom Skårby 3:4 i 
Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen arrenderar ut mark i centrala Kungsbacka till Kungsbacka Tennisklubb. 
Kungsbacka Tennisklubb växer och behöver en större anläggning, vilket inte är 
möjligt på den nuvarande fastigheten Varla 12:68 i Kungsbacka centrum, där även 
Elof Lindälvs gymnasium ligger.  

Tillfälligt bygglov för den så kallade ”airdome”, som fungerar som väderskydd åt 

utomhusbanorna, är förlängt till och med 30 april 2027 och går inte att förlänga 
ytterligare. Kommunen har sedan tidigare beslutat att hjälpa till med ny lokalisering 
av tennishall. Kommunstyrelsen tog beslut om att utreda plats för ny tennishall den 
17 december 2019. Utredningen resulterade i att byggnadsnämnden beviljade 
bygglov för ny tennishall inom Skårby 3:4 den 14 oktober 2021. 

Bygglovet för ny tennishall överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen i Hallands 
län den 11 november 2022. Länsstyrelsen hänvisade, i sitt beslut om upphävande, till 
att åtgärden att uppföra tennishall inom området behöver prövas genom en 
detaljplaneprocess.  

Planområdet ligger inom område för den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka 
stad, men saknar utpekad användning. Mot den bakgrunden behöver planarbetet 
utföras som utökat förfarande och beslut om antagande sker slutligen i 
kommunfullmäktige. 

Uppdraget innebär att pröva möjligheten att planlägga för tennishall inom Skårby 
3:4. Detaljplanearbetet utgår från samma skisser och principlösning som i bygglovet 
och syftar till en fullständig genomlysning av markens lämplighet för den föreslagna 
åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-14 
Projektbeställning, 2023-02-14 
Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om upphävande av bygglov, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden 2021-10-14, § 274 
Kommunstyrelsen 2019-12-17, § 314 
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Kommunstyrelsen 2017-06-20, § 145 
Kommunstyrelsen 2016-12-13, § 256 
Översiktskarta 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg till besluten "och 
kompletterande verksamheter så att besluten lyder: 

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för tennisverksamhet 
och kompletterande verksamheter inom Skårby 3:4 i Kungsbacka stad, daterad 2023-
02-14.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för tennisverksamhet och kompletterande verksamheter inom Skårby 3:4 i 
Kungsbacka stad. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings och Fredrik Hanssons (C). Ordföranden (M) prövar 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Fredrik Hanssons (C) 
yrkande.  



 
 

Datum 

2023-02-14 
Diarienummer 

KS 2023-00138 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Johanna Vinterhav 
0300-834017 
Planarkitekt 
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 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 
tennishall inom Skårby 3:4 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för tennisverksamhet inom Skårby 3:4 i 
Kungsbacka stad, daterad 2023-02-14.  
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för 
tennisverksamhet inom Skårby 3:4 i Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen arrenderar ut mark i centrala Kungsbacka till Kungsbacka Tennisklubb. Kungsbacka 
Tennisklubb växer och behöver en större anläggning, vilket inte är möjligt på den nuvarande 
fastigheten Varla 12:68 i Kungsbacka centrum, där även Elof Lindälvs gymnasium ligger.  

Tillfälligt bygglov för den så kallade ”airdome”, som fungerar som väderskydd åt utomhusbanorna, är 

förlängt till och med 30 april 2027 och går inte att förlänga ytterligare. Kommunen har sedan tidigare 
beslutat att hjälpa till med ny lokalisering av tennishall. Kommunstyrelsen tog beslut om att utreda 
plats för ny tennishall den 17 december 2019. Utredningen resulterade i att byggnadsnämnden 
beviljade bygglov för ny tennishall inom Skårby 3:4 den 14 oktober 2021. 

Bygglovet för ny tennishall överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen i Hallands län den 11 
november 2022. Länsstyrelsen hänvisade, i sitt beslut om upphävande, till att åtgärden att uppföra 
tennishall inom området behöver prövas genom en detaljplaneprocess.  

Planområdet ligger inom område för den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad, men saknar 
utpekad användning. Mot den bakgrunden behöver planarbetet utföras som utökat förfarande och 
beslut om antagande sker slutligen i kommunfullmäktige. 

Uppdraget innebär att pröva möjligheten att planlägga för tennishall inom Skårby 3:4. 
Detaljplanearbetet utgår från samma skisser och principlösning som i bygglovet och syftar till en 
fullständig genomlysning av markens lämplighet för den föreslagna åtgärden. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-14 
Projektbeställning, 2023-02-14 
Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om upphävande av bygglov, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden 2021-10-14, § 274 
Kommunstyrelsen 2019-12-17, § 314 
Kommunstyrelsen 2017-06-20, § 145 
Kommunstyrelsen 2016-12-13, § 256 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, Kungsbacka Tennisklubb 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Projektnamn 
 

Detaljplan för tennishall inom Skårby 3:4 i Kungsbacka stad 

Beställare 
Namn och roll E-postadress Telefon 
Lovisa Eld Lovisa.eld@kungsbacka.se 

 
      

Status 
Beställningen är Datum 

 Färdigställd       
 
Version 

Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 

2023-02-15 Johanna Vinterhav 1.0       

                        

                        

                        

                        

    

   
 

OMFATTNING OCH RESULTAT 
 

INLEDNING OCH BAKGRUND 
Kungsbacka tennisklubb växer och behöver en större anläggning, vilket inte är möjligt på den nuvarande 
fastigheten Varla 12:68 som även hyser Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka centrum. Tillfälligt 
bygglov för den så kallade ”airdome”, som fungerar som väderskydd åt utomhusbanorna, är förlängt till 
och med 2027-04-30 och går inte att förlänga ytterligare.  
Bygglov för ny tennishall inom Skårby 3:4 beviljades 2021-10-14.  
Bygglovet överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen 2022-11-11, som hänvisade till att åtgärden att 
uppföra tennishall inom området behöver prövas genom en detaljplaneprocess. I detaljplaneprocessen 
görs en fullständig genomlysning av markens lämplighet för den föreslagna åtgärden. 
Uppdraget innebär att pröva möjligheten att planlägga för tennishall inom del av Skårby 3:4. 
Detaljplanearbetet utgår från samma skisser och principlösning som i bygglovet.  
Planområdet ligger inom område för den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad men saknar 
utpekad användning varför planarbetet utförs som utökat planförfarande.  
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FÖRVÄNTAD NYTTA 
Projektets nytta är att en av Kungsbackas stora idrottsföreningar ges möjlighet att växa vilket är ett 
positivt bidrag till folkhälsan i kommunen. Detta stämmer väl in på kommunen vision som bland annat 
innebär att Kungsbacka ska möjliggöra för aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet. Ett 
komplement av sportverksamhet inom fastigheten och att en mötesplats möjliggörs stärker Borgås 
handelsområde i sin helhet. Platsen förväntas befolkas även på kvällar och helger vilket är positivt för 
hela området eftersom det bidrar till en ökad upplevd trygghet när fler människor rör sig i området. 
Möjlighet till sportutövning är positivt och bidrar till att främja folkhälsan. Det kan antas att många 
under 18 år kommer att besöka området och att det då ska vara tryggt och säkert att ta sig till området.  
Området ligger på nära avstånd till Hede station och området ska enligt översiktsplanen byggas tätt och 
innehålla service. 

I planarbetet studeras gatukoppling till och förbi tennishallen och vidare mot befintliga bostäder i norr i 
syfte att skapa en bättre gatustruktur i ett lite större perspektiv. 

När tennisklubben flyttar ut ur sina lokaler inom Varla 12:68 frigörs mark som kan användas för att 
utveckla stadskärnan med andra typer av användning som har en naturlig plats i det centrala 
Kungsbacka.  

 
HÅLLBARHETSASPEKTER 
Målsättningen är att den nya tennishallen blir en del av en hållbar stadsutveckling som drar nytta av det 
stationsnära läget. Området ligger kollektivtrafiknära och har goda förbindelser för gående och cyklister 
vilket främjar ett hållbart resande. 
 
Borgås handelsområde kompletteras med tennisverksamhet vilket gör att fler människor kommer att röra 
sig i området under stora delar av dygnet vilket kan bidra till att öka den upplevda tryggheten.  
 
En detaljplan som på grund av större ytor ger tennisklubben möjlighet att utöka sin verksamhet bidrar på 
ett positivt sätt till folkhälsan och allmänhetens förutsättningar för ett hälsosamt liv och möjligheten att 
ingå i ett sammanhang.  
 
Den nya tennishallen kan bidra positivt såsom målpunkt längs det gröna stråk som har identifierats inom 
ramen för pågående arbete med ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Stråket har potential att 
utvecklas till att binda samman skogsområdet med parkstråket längs Kungsbackaån, via gatorna i 
verksamhetsområdet.  
 
Detaljplanen bör möjliggöra för en hållbar hantering av dagvatten, med hjälp av exempelvis öppna 
dagvattenlösningar och gröna tak. 
 

UPPDRAG 
Uppdraget är att upprätta en detaljplan för tennishall och kompletterande verksamheter inom Skårby 3:4 
i Kungsbacka stad.  
 



 

PROJEKTBESTÄLLNING 
 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (6) 

 
Prioritering 

I framtagandet av detaljplanen ska tid och kvalitet prioriteras. Det är viktigt att projektet håller tidplanen 
eftersom den befintliga tennisverksamheten är avhängig av tillfälliga bygglov. Tillfälliga bygglov kan 
beviljas fram till oktober 2027, då behöver en ny tennishall finnas på plats. Det är viktigt att planarbetet 
utförs metodiskt och grundligt för att slutprodukten ska vara robust och präglas av väl genomlysta 
förutsättningar och väl motiverade avvägningar mellan olika intressen. Planarbetet kommer att bedrivas i 
normal takt och förväntas följa uppsatt tidplan. 
 

PROJEKTETS LEVERANSER 
1. Projektbeställning SBK/KS 
2. Projektplan Forum samhällsbyggnad 
3. Samrådshandlingar BN 
4. Granskningshandlingar BN 
5. Exploateringsavtal KS 
6. Antagandehandlingar KF 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande. Att utveckla fastigheten för sportverksamhet är inte i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. Detaljplanen antas slutligen av 
kommunfullmäktige. 
 

AVGRÄNSNINGAR 
Planområdet avgränsas mot befintliga bostadsfastigheter i väster, befintliga verksamhetsfastigheter i 
sydöst samt åkermark och parkmark i norr. 
Detaljplanen kommer att hantera: 

- lämplig storlek på byggrätt för sportverksamhet,  
- utformning av byggnader, 
- påverkan på landskapsbilden, 
- trafiksäkra lösningar för gående, cyklister och bil till planområdet och till bostadsområdet i 

nordväst, 
- parkering, 
- VA, dagvattenhantering och skyfall, 
- Markmiljö, 
- sociala aspekter,  
- kopplingar till omgivande områden, 
- buller. 
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Det aktuella planområdet markerat med blått streck. 

 
Skiss över möjlig disposition av området. Inom det gulaktiga området i norr föreslås 4 stycken utomhusbanor.  
I södra delen föreslås tennishallen med plats för ett flertal inomhusbanor placeras. 

 

TIDPLAN 
Q1 2023 Uppdragsbeslut BNAU 
Q4 2023 Samråd 
Q1 2024 Granskning 
Q3 2024 Godkännande BN, antagande KF 
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EKONOMI 

PLANKOSTNADSAVTAL 
Den tid som kommunens handläggare arbetar med projektet samt utredningar som berör planområdet 
bekostas av kommunen. Uppskattad tidsåtgång är 800 timmar.  
 

KOMMUNALA KOSTNADER 
Utbyggnad av allmän plats bekostas av kommunen.  

Flytt av befintliga VA-ledningar bekostas av kommunen. 

 

KOMMUNALA INTÄKTER 
Projektet kommer att generera intäkter i form av planavgift i samband med bygglovsansökan. 
Kommunen får en intäkt i form av försäljning av mark för tennisverksamheten. 

 

DRIFTSKOSTNADER  
Kommunen, genom VA-kollektivet, får ökade driftskostnader för VA- och dagvattenanläggningar för en 
ny VA- och dagvattenanläggning.  
Förvaltningen för Teknik kan få ökade driftkostnader vid eventuell tillkommande ny gång- och 
cykelväg. 
 

BESLUT OCH RAPPORTERING 
 

RAPPORTERINGSRUTINER 
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till verksamhetschef plan via avstämningar. 
Politiska avstämningar sker med BNAU/BN i samband med besluten. 

 
BESLUTSINSTANSER 
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning av 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 kommunfullmäktige. 

 

AVSLUT

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg och Miljö för 
bygglovsprövning samt till förvaltningen för Teknik för utbyggnad av allmän plats.  
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UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA 
Detaljplaneprocessen 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 modellen för utvärdering i delprocesser. 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. 
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Överklagande av Byggnadsnämndens i Kungsbacka 
kommun beslut 2021-10-14, § 274, ang. bygglov för 
nybyggnad av tennishall, miljöhus och parkering på 
fastigheten Skårby 3:4 

Beslut 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun (nämnden) beslutade den 14 
oktober 2021, § 274, att bevilja Kungsbacka Tennisklubb bygglov för 
nybyggnad av tennishall, miljöhus och parkering på fastigheten Skårby 
3:4. Som skäl för beslutet angavs följande: 

Förvaltningen bedömer att åtgärden inte förutsätter planläggning, med 
stöd av Samhällsbyggnadskontorets ställningstagande angående lokaliser-
ingsprövning. Byggnadsverket och dess användning bedöms inte medföra 
en betydande miljöpåverkan och förslaget kan därmed prövas inom ramen 
för ett bygglov.  Det underlag som finns till bygglovet bedöms som till-
räckligt för att kunna pröva åtgärden i ett bygglov och föranleder inte krav 
på detaljplan. Erforderliga tekniska lösningar avseende exempelvis grund-
läggning med hänsyn till geotekniska förhållanden hanteras i bygg-
lovskedets tekniska del. Det finns inte några motstående intressen som 
talar mot en lokaliseringsprövning i samband med prövningen av bygglov. 
Den föreslagna placeringen befinner sig precis i randen av den detaljplan-
erade staden och landsbygden. Det är oundvikligen så att en utbyggnad av 
staden sker på bekostnad av stadsnära lägen av mer lantlig karaktär. Det 
detaljplanerade området som angränsar mot den föreslagna placeringen är 
av mer storskalig karaktär, med större industriverksamheter och köp-
centrum.   

Förvaltningen bedömer att det allmänna intresset att i första hand satsa på 
en samlad bebyggelse och infrastruktur väger över övriga allmänna 
intressen och de enskilda intressena av att platsen förblir obebyggd.   

Som Samhällsbyggnadskontoret fört fram i sin skrivelse så förbrukar en 
samlad bebyggelse mindre markarealer, inte bara för bebyggelsen utan 
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även för vägar och annan infrastruktur. En tätare stad ger förutom att ta 
mindre markarealer i anspråk även förutsättningar för en bättre kollektiv-
trafik.  

Den aktuella placeringen av tennisklubben ligger i anslutning till annan 
bebyggelse inom Kungsbacka stad och inom en kilometer från kollektiv-
trafiknoden Hede station och placeringen underlättar därmed för ett 
hållbart resande till och från hallen.   

Avseende närhet till de kulturhistoriska byggnaderna i området bedöms 
inte deras enskilda värde påverkas av etableringen av tennishallen. 
Området är inte utpekat som kulturmiljö i kommunens relativt nyligen 
framtagna kulturmiljöprogram från 2011. De enskilda byggnaderna utgör 
därmed inte tillsammans en kulturmiljö i den bemärkelsen som är avsikten 
med kulturmiljöprogrammet att identifiera.   

Avseende in/utfartsväg som anläggs på detaljplanerad mark med 
beteckningen naturområde konstaterar förvaltningen att vägen i sig inte 
utgör en bygglovspliktig anläggning men att vägdragningen i sig över 
naturområde avviker från detaljplanens syfte. Dock bedömer förvaltning-
en att vägdragningen är nödvändig för att undvika att trafiken kommer via 
Kvarntorpsvägen och bostadsområdet i nordost. Idag är marken nyttjad 
som cykelbana, vilket fortsatt ska finnas, men då jämsides med bilväg. 
Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och förvaltningen 
bedömer att området (om ca 280 kvm) i sig har ett mycket begränsat värde 
som naturområde.  Vägen kommer fortfarande vara allmänt tillgänglig 
och behåller därför sin funktion som allmän plats.   

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller kraven i 9 kap 31 § punkt 3 
PBL då byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Byggnadernas placering följer den 
struktur som övrig bebyggelse har i landskapet och är lämplig utifrån 
platsens förutsättningar.   

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan 
betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL. Bygglov ska därför 
beviljas. 

 har överklagat beslutet och får anses yrka 
att det ska upphävas. Till stöd för överklagandet anför hon bl.a. följande.  

Det saknas uppgifter i ärendet. Kommunens invånare bör kunna förvänta 
sig att beslut av den magnituden fattas utifrån väl underbyggda och 
korrekt utförda utredningar av fackmän med god kompetens för de fall de 
är satta att bedöma. 
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 har överklagat beslutet och 

yrkar att det ska upphävas. Till stöd för överklagandet anför de följande:  

Varken nämnden eller sökanden har lämnat svar på deras frågor, 
exempelvis angående konstruktionen av taket. För dem blir det stor 
skillnad på siktfält om den 80 meter breda byggnaden ska förses med ett 
plant tak eller ett tak med ett fall. För dem och andra kringboende är 
nockhöjden av väsentlig betydelse. Nämndens och de exploaterings-
ansvarigas agerande eller brist på agerande i andra frågor står i strid mot 
hur en kommun ska agera mot allmänheten. Sökanden har inte svarat på 
frågor om parkeringslösningen, buller- och grundläggningsproblem och 
varför döljer de avsikten att senare ge bygglov för utebanorna. De anser 
att ärendet är felaktigt handlagt.  

Naturskyddsföreningen Kungsbacka har överklagat beslutet och får anses 
yrka att beslutet ska upphävas. Till stöd för överklagandet har de bl.a. 
anfört följande: 

Placeringen av en mycket stor tennishall med parkeringsplats, tillfartsväg, 
belysning och sedermera utebanor kan påtagligt skada naturvärden på 
Skårby 3:4 vilket strider mot 3 kap 6 § miljöbalken. Kulturmiljön vid 
Björkris prästgård, som är ett av flera kulturhistoriska arv i Björkris 
kommer att skadas. Den tilltänka platsen för de nya utebanorna befinner 
sig mellan Björkris prästgård som finns registrerad i jordeboken 1646 och 
Björkris gamla skola som är uppförd runt 1890. Området kring Björkris 
prästgård bedöms genom den naturvårdsinventering som gjordes 2017 ha 
ett påtagligt naturvärde. Områdets stora biologiska värden är främst 
knutna till ädellövskogen, men området hyser även rekreationsvärden som 
strövområde och har en värdefull landskapsbild. Vidare utpekas ädellöv-
skogen samt betes- och hagmarkerna kring Björkris prästgård delvis som 
nyckelbioptop och skogligt biotopskyddsområde. Ett stort antal av områ-
dets träd har ingått i Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd. 
Dessa bedömdes även utgöra ett s.k. landskapsobjekt tillsammans med 
odlingsmarken och närmiljön kring prästgården vars naturvärden är 
knutna till blandningen av skogsmiljöer och öppen hag- och odlingsmark 
med många stenmurar, vägar och kantzoner. I bevattningsdammar i kring-
liggande områden i Björkris påträffades en stor mängd grod- och padd-
yngel. I området har ett antal andra rödlistade arter noterats vilka finns 
rapporterade i databasen Artportalen. Djur är störningskänsliga och 
många fåglars fysiologi, beteenden, förekomst och reproduktiva förmåga 
påverkas negativ at störningar i naturen. Även ljusföroreningar kan 
påverka djurlivet. Riskerna avseende buller gäller både under byggna-
tionsfasen och under driften av anläggningen. Björkris är redan idag ett 
störningsutsatt område, varför det är än viktigare att bevara de områden 
som finns så att djurlivet i kringliggande skogs- och ängsområden inte 
utsätts för än mer störningar, varken från ljus eller ljud. 
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 har överklagat beslutet och 

yrkar att det ska upphävas. Till stöd för överklagandet anför de följande: 

Förvaltningen har bedömt att byggnadsverket och dess användning inte 
kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Kungsbacka tennis-
klubb har ansökt om bygglov för en tennishall och avser i ett senare skede 
att utöka sin verksamhet med ett antal utomhusbanor på samma fastighet. 
Till fastigheten gränsar en blandad bebyggelse med äldre gårdar, större 
byggnader för handel samt ett nybyggt bostadsområde i Björkris. Samtliga 
fastigheter som idag bedriver handel håller sig idag inom en tydlig gräns 
från ett öppet odlingslandskap och äldre bebyggelse. Den nya tennis-
hallen, med den framtida avsikten att utöka verksamheten med utomhus-
banor kommer avsevärt att överträda den gränsen och påverka det öppna 
jordbrukslandskapet med äldre gårdsbebyggelse negativt, då den kommer 
att ligga relativt nära byggnaderna och påverka upplevelsen av dem med 
sin utbredning.  

I en bilaga "Parkeringsredovisning" framgår ett stort trafikflöde av bilar 
med en parkeringsfrekvens om mellan 14 - 40 bilar parkerade per timme 
för aktiva. Om denna redovisning avser antal aktiva så kan det antas att 
belastningen kommer att vara väsentligt högre om man även inräknar 
publik på diverse tävlingar. I marknadsföring för anläggningen har det 
beskrivits en önskan om att ha stora tävlingar och turneringar förutom 
vanlig motionsträning. I bygglovet finns endast planerat för ett femtiotal 
parkeringsplatser. Det kommer inte att överensstämma med verkligheten 
och det kommer att behövas en utökning av antalet parkeringsplatser inom 
fastigheten. Sammantaget kommer detta att påverka trafikbelastningen 
negativt för de boende på Arendalsvägen. Det innebär även en negativ 
inverkan på trafiksäkerheten på dagens utformning av Arendalsvägen.  

Med byggnadsverk som får betydande inverkan på omgivningen avses 
större byggnader för t.ex. handel, industri eller service där det kan vara 
fråga om störningar av olika slag från verksamheten som sådan eller 
sekundära effekter i form av trafikalstring eller säkerhetsrisker (se prop. 
1985/86:1 s. 553). Här är det fråga om nybyggnation av en stor byggnad 
med tilltänkta utomhusbanor. Det finns i dagsläget inte någon mark-
användning på den aktuella platsen. Det kan därför inte anses att den 
aktuella åtgärden ligger inom ramen för pågående markanvändning.  
Byggnationen av tennishallen och den tilltänkta utökningen av verksam-
heten med ett stort antal utomhusbanor är till sin karaktär sådan att den 
medför en inte ringa påverkan i form av trafik-, ljud- eller ljusstörningar 
för intilliggande bostadsbebyggelse.  Omfattningen är en åtgärd som 
typiskt sett ska utgöra krav på detaljplaneläggning innan bygglov kan 
prövas. 
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 har överklagat beslutet och får anses yrka att beslutet ska 
upphävas och att en detaljplan ska upprättas för området innan fortsatt 
handläggning sker avseende en ny tennisanläggning. Till stöd för över-
klagandet anför de bl.a. följande.  

Bygglovsansökan visar att byggnaden som Kungsbacka tennisklubb vill 
uppföra är 9 000 m2, i två plan och närmare 14 meter hög utan fönster. 
Det blir en yta på 18 000 m2. En enorm byggnad, kanske en av de största 
i Kungsbacka kommun som kommer att ha en mycket stor inverkan på 
platsen och omgivningen.  

Som boende i fastigheten Björkris 1:2, vilken ligger i direkt anslutning till 
den enorma byggnaden Kungsbacka Tennisklubb söker bygglov för vill 
de särskilt påpeka deras utsatta läge då fastigheten saknar ljudisolation i 
såväl fönster som väggar då huset byggdes i slutet på 1800-talet. Redan 
nu är fastigheten extremt utsatt för buller både från Borgås industriområde 
generellt, men i synnerhet av Ica Maxi och den kala plåtvägg som f.d. 
Sankta Maria kryddlager utgör.  I nuläget är oklart om bostadshuset är 
byggt på sten eller inte - vilket oavsett, kommer ha förödande konsekvens-
er från vibrationer som kommer att uppstå när den enorma byggnaden som 
ska bli tennishall, ska pålas. De hundraåriga stengärdsgårdar som går runt 
hela fastigheten kommer att rasa av vibrationerna. De gamla fönsterrutor-
na kommer inte att klara av vibrationerna. Kort sagt; deras familj kommer 
att under byggnationsfasen tvingas leva med en säkerhetsrisk. Att utsätta 
en så gammal fastighet för så stora påfrestningar är oansvarigt och går 
emot allt sunt förnuft.   

Bästa platsen för en ny tennisanläggning med utomhusbanor är inte 
Skårby 3:4. Det finns lämpligare platser och framför allt ska den här typen 
av industribyggnad och utetennisbanor inte placeras inne i eller direkt 
angränsande till bostadsområdet, vilket också tydligt poängteras i över-
siktsplanen ÖP06. De föreslår att kommunen köper in ny mark i direkt 
närhet till Hede station där man redan har befintliga parkeringsmöjlig-
heter, kollektivtrafik direkt på plats och bra avstånd till boendemiljöer 
eller lägger en idrottsanläggning längre ifrån befintliga bostadshus.  

Att man från kommunens sida hävdar att tennisanläggningen ska byggas 
på industrimark är ännu ett exempel på hur kommunen i sin suveränitet 
med ett penndrag kan omvandla tidigare jordbruksmark till industrimark 
för att genomföra sina planer. För 5 år sedan var hela Skårby 3:4 jord-
bruksmark/åkermark och också ett av skälen att de valde att flytta in i den 
fastighet där de nu bor, angränsande till Skårby 3:4. De fick då löfte om 
att industrierna inte skulle ”krypa” närmare deras boenden utan att den 
lilla ”gröna sträng” som skiljde tomterna åt skulle få vara kvar. De 
efterlyser en långsiktig och hållbar planering för området Björkris och 
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Borgås. Med tanke på att Björkris etapp 2 ska byggas och även ett 
äldreboende så fortgår exploateringen av området och det kommer också 
att innebära att de som bor i området behöver ha grönområden och parker 
att vistas i, i direkt närhet där bostäderna finns. Skårby 3:4 skulle enkelt 
gå att göra om till ett park- och grönområde som skulle vara till glädje och 
nytta för alla människor som bor i området. Kungsbacka kommun har ett 
undermåligt utbud av just det, vilket bekräftas i översiktsplanen ÖP06. 
Den tilltänka platsen för de nya utebanorna befinner sig mellan Björkris 
prästgård som finns registrerad i jordeboken från 1646 och Björkris gamla 
skola, uppförd runt 1890. 

Området kring Björkris prästgård bedöms genom naturvårdsinventeringen 
som gjordes 2017 ha ett påtagligt naturvärde. Kring Björkris prästgård 
med omnejd finns en rik kryptogam- och kärlväxtflora och ett stort antal 
av områdets träd har ingått i Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda 
träd (Länsstyrelsen 2010, 2017, Skogsstyrelsen 1997, 2017). Dessa 
bedömdes även utgöra ett s.k. landskapsobjekt tillsammans med odlings-
marken och närmiljön kring prästgården, vars naturvärden är knutna till 
blandningen av skogsmiljöer och öppen hag- och odlingsmark med många 
stenmurar, vägar och kantzoner. Enligt riksantikvarieämbetets bebyggel-
seregister finns utöver Björkris prästgård och den gamla skolan fem 
byggnader i området registrerade då de tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt 
värde. Byggnaderna med särskilt kulturhistoriskt värde ligger samtliga 
inom det område som Kungsbacka kommun vill upprätta en tennishall, en 
parkeringsplats med belysning för tennisklubbens 2000 medlemmar, 
tillfartsväg till och från tennishallen (7 m bred) samt utebanor för tennis 
(6-8 banor).  

Utdrag ur bebyggelsesregistret för byggnader på Björkris 1:23, Björkris 
1:9, Björkris 1:19, Björkris 1:22, Skårby 3:4 har bifogats till överklag-
andet.  

 har överklagat beslutet 
och får anses yrka att det ska upphävas. Till stöd för överklagandet anför 
de bl.a. följande.  

De kan svårligen förstå att ett enkelt bygglov kan tillåta detta intrång i en 
kultur- och naturmiljö. Det finns ett antal byggnadsminnesförklarade 
byggnader, såsom Biskop- och Prästgården. Tölö gamla skola från förra 
sekelskiftet. Att i denna miljö bygga en tennishall kan verkligen ifråga-
sättas. Till detta kan läggas oklarheten om 8 - 10 utomhusbanor för tennis 
eller padel. Om det ska byggas på marken ska det föregås av detaljplan. 
Situationsplanen uppfyller inte kraven i PBL och redovisar felaktigt antal 
parkeringsplatser. Det är en brist att Förvaltningen för Teknik inte har 
yttrat sig över det stora trafiktillskottet i området. Det har kommit till deras 
kännedom att det finns artesiska källor på ängen på Skårby 3:4. Enligt 
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arrendatorn är det 8-10 stycken. De finner ingen dokumentation för tennis-
hallen med markprov.  

Vidare riktas kritik mot nämndens handläggning av ärendet och bristande 
återkoppling till klagandena.   

Kungsbacka Tennisklubb har i yttrande anfört bl.a. följande:  

Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun (nämnden) har genom det 
beviljade bygglovet genomfört en utförlig lokaliseringsprövning. Det 
område som de lovgivna åtgärderna avses genomföras på är inte av samma 
karaktär som det planlagda område som angränsar till den föreslagna 
placeringen, å vilket större industriverksamheter och köpcentrum är 
belägna. Nämndens bedömning att planläggning inte krävs för åtgärderna 
är således korrekt. Skäl för att upphäva det överklagade bygglovet på 
anförda grunder föreligger därmed inte. Nämndens bedömning att plan-
läggning inte krävs för åtgärden är väl avvägd och korrekt. I samman-
hanget kan nämnas att, likt samhällsbyggnadskontoret i Kungsbacka 
kommun har påtalat under remissförfarandet i lovärendet, en samlad be-
byggelse typiskt sett tar mindre markarealer i anspråk - inte bara för 
bebyggelsen utan även för vägar och annan infrastruktur. En tätare stad 
skapar härutöver även goda förutsättningar för en bättre och mer välfung-
erande kollektivtrafik. Den tilltänkta placeringen av tennisklubben ligger 
i direkt anslutning till annan bebyggelse inom Kungsbacka stad och inom 
en kilometer från kollektivtrafiknoden Hede station, varför den valda 
placeringen torde bidra till att väsentligt underlätta ett hållbart resande till 
och från hallen. Placeringen som sådan torde således snarast skapa 
förutsättningar för att minska trafikbelastningen i form av personbilar på 
platsen.  

Vad beträffar de närbelägna kulturhistoriska byggnaderna i området kan, 
likt nämnden skälsvis anfört, inte deras enskilda värde påverkas av 
etableringen av tennishallen. Området är inte utpekat som kulturmiljö i 
kommunens kulturmiljöprogram från 2011, varför de enskilda byggnad-
erna inte tillsammans utgör en kulturmiljö i den bemärkelsen som kultur-
miljöprogrammet avser.  

En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 
av den fysiska miljön. Planen ska även ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas, och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras (3 kap. 2 § PBL). Utbyggnaden av 
Kungsbacka stad ska, såvitt nu är av intresse, enligt vid tidpunkten för det 
överklagade beslutet gällande översiktsplan (ÖP06) ske genom förtätning 
inom redan bebyggd miljö, exploatering av obebyggd mark i stadens 
utkanter samt omvandling på lång sikt av mark i centrala lägen från 
störande företag till bostäder och företag som i lägre utsträckning stör 
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omgivningen. Det nu beviljade bygglovet utlöser inte detaljplanekravet 
och är förenligt med samt främjar i vissa avseenden de ovan anförda 
intentionerna i aktuell översiktsplan. Såvitt beträffar frågan om i området 
genom lovet föreliggande naturvärden som riskerar att skadas, så framgår 
av den av Kungsbacka kommuns samhällsbyggnadskontor framtagna 
naturvärdesbedömningen (av den 3 september 2020) att den föreslagna 
placeringen av tennisklubbens verksamheter nästan uteslutande ligger på 
åkermark utan några höga naturvärden. Verksamhetens placering skär inte 
heller av några viktiga spridningskorridorer och den tar heller inga 
skyddsvärda träd i anspråk. Därför har samhällsbyggnadskontoret bedömt 
att föreslagen plats för de lovgivna åtgärderna inte påverkar områdets 
naturvärden negativt.  

Det nu överklagade beslutet om bygglov är inte av sådan karaktär att det 
aktualiserar hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till miljön och 
naturskyddet. Naturskyddsföreningen kan därmed inte anses klagoberätt-
igad såvitt avser det nu överklagade beslutet. Föreningens talan ska därför 
i första hand avvisas. 

Vad gäller de i området Björkris identifierade naturvärden som antas 
kunna påverkas av de lovsökta åtgärdernas genomförande, har inte påvis-
ats att det föreligger skäl att anta de aktuella åtgärderna är sådana att de 
riskerar att påtagligt skada naturmiljön (3 kap. 6 § miljöbalken). Vad 
gäller av föreningen påtalade störningsrisker, så saknar dessa tämligen 
vaga påståenden den konkretionsgrad som erfordras för att kunna göra 
gällande att de som sådana utgör hinder för att bevilja lov för de lovsökta 
åtgärderna. Vad Naturskyddsföreningen anför beträffande bullerrisker är 
mycket allmänt hållet och relateras endast i begränsad och perifer 
utsträckning till de lovgivna åtgärderna och därtill hänförlig verksamhet. 
Att byggnationen av en tennishall med parkeringsplats, tillfartsvägar och 
belysning skulle kraftigt försämra eller förstöra habitaten för fridlysta eller 
rödlistade arter i berört område kan inte anses belagt. 

Det är inte belagt att plankravet enligt 4 kap. 2 § första stycket punkt 1-3 
PBL kan göras gällande. Plankravet enligt 4 kap. 2 § första stycket punkt 
4 PBL utlöses inte heller, då byggnadsverken i fråga kan och har prövats 
i samband med en prövning av ansökan om bygglov och varken bygg-
nadsverken eller dess användning kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsens prövning är begränsad till den lokalisering och åtgärd som 
nämnden har prövat i det överklagade beslutet. Detta innebär att länsstyr-
elsen inte har möjlighet att pröva eller uttala sig om eventuella alternativa 
lokaliseringar. 
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Klagorätt för Naturskyddsföreningen 

Av 13 kap 12 § första stycket 2. PBL, som infördes den 1 augusti 2021, 
framgår att en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses 
i 16 kap. 13 § miljöbalken får överklaga ett beslut att ge bygglov eller 
positivt förhandsbesked för en åtgärd som anges i 4 kap. 2 § första stycket 
3 a och som ska föregås av en bedömning av om åtgärden kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan. 

Naturskyddsföreningen Kungsbacka är en sådan ideell förening som avses 
i 16 kap. 13 § MB.  

Som utvecklas närmare i nästa avsnitt, är det länsstyrelsens bedömning att 
tennishallen är en sådan anläggning (”annat stadsbyggnadsprojekt”) som 
avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a PBL, men att hallen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. Det innebär att Naturskyddsföreningen Kungs-
backa saknar klagorätt enligt 13 kap. 12 § första stycket 2. PBL. 

Av förarbetena till lagändringen i 13 kap. 12 § PBL (prop. 2020/21:174 
sid 145 f.) framgår dock att bestämmelserna förtydligar genomförandet av 
vissa krav i artikel 11.1 och 11.3 i MKB-direktivet och alltså inte innebär 
någon inskränkning av miljöorganisationers klagorätt enligt 42 § förvalt-
ningslagen, FL. Paragrafen utgör därmed inte heller någon uttömmande 
reglering av den klagorätt som miljöorganisationer har enligt gällande 
praxis. 

Miljöorganisationers klagorätt med stöd av 13 kap 8 § PBL och 42 § FL 
har bl.a. prövats av Högsta domstolen i dom den 11 mars 2020 (NJA 2020 
s. 190) varav framgår bl.a. följande: 

Av hänvisningen i 13 kap. 8 § plan- och bygglagen följer att beslut om 
bygglov får överklagas enligt 42 § förvaltningslagen. Det innebär att den 
som beslutet angår har klagorätt, om beslutet har gått honom eller henne 
emot. 

Vid en bygglovsprövning aktualiseras olika miljörättsliga bestämmelser 
på ett sätt som innebär att kraven i artikel 9.3 i Århuskonventionen kan 
behöva beaktas. Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bl.a. 
bestämmelserna i 2 kap. samma lag beaktas och av 2 kap. 2 § framgår att 
bestämmelserna i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. De 
sistnämnda reglerna innehåller bl.a. föreskrifter om skydd för ekologiskt 
känsliga områden och områden av riksintresse för bl.a. natur- och 
kulturmiljövården. I vissa situationer kan vidare reglerna i 7 kap. 27-29 
§§ miljöbalken behöva beaktas (se 4 kap. 8 § miljöbalken). 
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Det förhållandet att det finns miljörättsliga bestämmelser som ska beaktas 
i ett bygglovsärende innebär emellertid inte att varje enskilt bygglovs-
beslut omfattas av artikel 9.3. Tvärtom torde bygglovsärenden många 
gånger falla utanför. I den mån ett bygglovsbeslut aktualiserar hänsyns-
taganden som mer tydligt är relaterade till miljön och naturskyddet kan 
emellertid artikel 9.3 aktualiseras. 

Vid en tolkning av bestämmelserna om överklaganderätt i ljuset av Århus-
konventionens krav och målsättningar saknas anledning att vara så 
restriktiv och uppställa sådana krav på säkerhet angående konventionens 
innebörd, att Sverige riskerar att bryta mot konventionen (jfr däremot 
NJA 2013 s. 502 p. 55 angående de hänsyn som kan behöva tas när det 
handlar om att underkänna nationell lagstiftning med hänvisning till 
Europakonventionen).  

Det nu anförda innebär att 42 § förvaltningslagen ska ges en tolkning som 
innebär att miljöorganisationer har klagorätt i fråga om bygglovsbeslut 
som aktualiserar hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till 
miljön och naturskyddet. 

Nu förevarande ärende rör en åtgärd i ett område som inte omfattas av 
detaljplan. Det är ostridigt att det finns höga naturvärden i närområdet och 
åtgärdens inverkan på och anpassning till naturvärdena samt den omkring-
liggande kulturmiljön ifrågasätts. Frågan i ärendet rör bl.a.  om projektet 
har sådan påverkan på miljön att detaljplanekravet i 4 kap 2 § PBL 
aktualiseras. Länsstyrelsen bedömer att det i prövningen förekommer 
hänsynstaganden som tydligt är relaterade till miljö- och naturskydd 
vilket, med hänvisning till gällande praxis,  innebär att Naturskyddsfören-
ingen har klagorätt.   

Prövning i sak 

Länsstyrelsen har besökt platsen den 8 december 2021. 

Enligt det överklagade beslutet avser åtgärden nybyggnad av en tennishall 
med en byggnadsarea om 9 030 m2 samt tillhörande komplementbyggnad 
i form av miljöhus samt parkering till tennishallen. Bygglovet omfattar 
således inte några utebanor.  

Tennishallen som är 13,35 m hög och 85 meter lång ska placeras utanför 
detaljplanelagt område på flack jordbruksmark. I fastighetsgränsen löper 
stengärdesgårdar och utmed gräns mot nordost växer höga ekar som en 
utlöpare från ekskogen. I den angränsande detaljplanen 1384-P09/6 är 
området på andra sidan bäcken planlagt som parkmark samt naturmark.   

Lokaliseringen är belägen inom utvecklingsort enligt den nu gällande 
översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka och inom fördjupad översikts-
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plan för Kungsbacka stad. Området gränsar till detaljplanerna 1384-
P00/30, 1384-P00/16, 1384-P07/14 samt 1384-P09/6.  

Betydande miljöpåverkan? 

I 4 kap 2 § första stycket 3. PBL regleras åtgärder som kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. De projekt som anges särskilt i punkten 3 a 
medför att en bedömning av om de får en betydande miljöpåverkan ska 
göras. 

Dock finns det en bestämmelse i 2 kap 4 b § plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF, som innebär att vissa projekt inte ska antas medföra en 
betydande miljöpåverkan om vissa särskilt angivna förutsättningar är 
uppfyllda.  Dock förutsätter undantaget att ytan på det område som berörs 
av den åtgärd som avses understiger 5 000 m2 (jfr. 2 kap 4 b § första 
stycket p. 2 PBF) samt om det område där åtgärden ska utföras inte består 
av brukningsvärd jordbruksmark (jfr. 2 kap 4 b § andra stycket p 8 c PBF). 

I 6 kap 10 § PBF anges att byggnadsnämnden, vid prövningen av en 
ansökan om bygglov eller förhandsbesked enligt 9 kap. 31 § 2 respektive 
17 § plan- och bygglagen (2010:900) för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § 
första stycket 3 a plan- och bygglagen, vid sin bedömning av om åtgärden 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska ta hänsyn till de 
omständigheter som anges i 10 § 1-3 och 11-13 §§ miljöbedömningsför-
ordningen. 

Länsstyrelsen bedömer att tennishallen är ett ”annat samhällsbyggnads-
projekt” enligt 4 kap. 2 § första stycket 3 a PBL. Utifrån de ovannämnda 
omständigheterna (kriterierna) i miljöbedömningsförordningen bedömer 
länsstyrelsen dock att de ansökta åtgärderna inte medför någon betydande 
miljöpåverkan. 

Betydande inverkan eller stor efterfrågan för bebyggande? 

I 4 kap 2 § första stycket p. 4 a PBL regleras detaljplanekravet för bygg-
nadsverk som får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder 
stor efterfrågan på området för bebyggande. 

I lagkommentaren till bestämmelsen (Didón m.fl., Plan- och bygglagen (2 
aug 2021) anges följande:   

Som framgår av det ovan anförda gäller enligt punkt 4 a att kravet på 
detaljplan för enstaka byggnadsverk aktualiseras, om byggnadsverket 
eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om 
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. En ytterligare 
förutsättning för krav på detaljplan är enligt tredje stycket av förevarande 
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paragraf att tillkomsten av byggnadsverket inte kan prövas i samband 
med prövningen av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. 

Vad först gäller uttrycket betydande inverkan på omgivningen så 
uppkommer frågan hur detta uttryck förhåller sig till uttrycket betydande 
miljöpåverkan som utgör den gräns ett ovillkorligt krav på detaljplan 
uppstår enligt punkt 3 (jfr prop. 1992/93:60 s. 22 och prop. 2004/05:59 s. 
17). Under förarbetena till nuvarande PBL diskuterades dessa uttryck 
med anledning av ett utredningsförslag att “betydande inverkan på 
omgivningen” skulle ersättas med “betydande miljöpåverkan”. Reger-
ingen anförde bl.a. följande i frågan (prop. 2009/10:170 Del 1 s. 195). 

Regeringen delar PBL-kommitténs bedömning att de nuvarande bestäm-
melserna om krav på detaljplan inte är helt entydiga i detta avseende. 
Samtidigt finns det inte tillräckligt underlag för att helt ersätta kravet på 
detaljplan vid en betydande inverkan på omgivningen med ett krav på 
detaljplan endast vid en betydande miljöpåverkan. Utöver miljöpåverkan 
får uttrycket “betydande inverkan på omgivningen” även anses omfatta 
betydande inverkan på landskapsbilden eller på den arkitektoniska 
stadsmiljön eller på förutsättningarna för trafiken eller på förutsätt-
ningarna för friluftslivet. Uttrycket en “betydande inverkan på omgiv-
ningen” får således anses omfatta mer än uttrycket “en betydande 
miljöpåverkan” 

Med byggnadsverkets inverkan på omgivningen avses enligt förarbetena 
såväl sådan inverkan som uppstår i samband med uppförandet av 
byggnadsverket, t.ex. genom att ur miljösynpunkt värdefull mark tas i 
anspråk, som den inverkan byggnadsverket i sig har på omgivningen, t.ex. 
på landskapsbilden eller den arkitektoniska stadsmiljön (prop. 
2017/18:167 s. 22. 

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att det råder stor efterfrågan på 
området för bebyggande. Denna omständighet medför i sig att detaljplane-
kravet i 4 kap 2 § första stycket p. 4 a PBL aktualiseras. 

I ärendet aktualiseras dessutom frågor som rör åtgärdens anpassning till 
den befintliga bebyggelsemiljön med äldre bebyggelse som i olika grad är 
kulturhistoriskt värdefull.  

Kommunantikvarien har yttrat sig inför beslutet och då anfört följande:  
Till fastigheten gränsar en blandad bebyggelse med äldre gårdar, större 
byggnader för handel samt ett nybyggt bostadsområde i Björkris med 
både större och mindre volymer. De större volymerna med handel håller 
sig idag inom en visuellt tydlig gräns från ett öppet odlingslandskap och 
äldre bebyggelse. Den nya tennishallen kommer att överträda den 
gränsen och påverka det öppna jordbrukslandskapet med äldre gårdsbe-
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byggelse negativt då den kommer ligga relativt nära byggnaderna och 
påverka upplevelsen av dem med sin stora volym och skala. Det blir en 
stor kontrast. Det är viktigt att även studera parkering och vägdragningar 
så att de inverkar på miljön på ett så varsamt sätt som möjligt. 

Vidare konstaterar länsstyrelsen att åtgärden innebär att brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk. Tennishallens stora volym kommer också att 
medföra en stor förändring av landskapsbilden. Därtill kommer frågor 
avseende tillkommande trafik och ianspråktagande av mark i angränsande 
detaljplan som utgör naturmark- allmän plats. I naturvärdesbedömningen 
har framkommit att höga naturvärden finns i närområdet, bl.a. i området 
runt prästgården, norr om den föreslagna lokaliseringen.  

Hur området ska användas och gestaltas bör först utredas översiktligt så 
att den framtida inriktningen blir fastlagd innan enskilda bygglovsärenden 
prövas i området utan koppling till omgivningen. Det stora natur- och 
parkområdet inom allmän platsmark på andra sidan bäcken i angränsande 
detaljplan visar att inriktningen har varit att området ska få behålla sin 
landskapskaraktär med öppna fält, vilka ramas in av ekskog där äldre 
bebyggelse är sparsamt placerad utmed kanten av denna. 

Mot bakgrund av det ovan anförda gör länsstyrelsen sammantaget bedöm-
ningen att åtgärden och dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen på så sätt som avses i 4 kap 2 § första stycket p. 4 a PBL. 

Kan åtgärden prövas genom en ansökan om bygglov? 

Som angetts ovan bedömer länsstyrelsen att det råder stor efterfrågan på 
den aktuella marken och att den ansökta åtgärden får betydande inverkan 
på omgivningen. Frågan är då om åtgärden ändå kan prövas genom en 
ansökan om bygglov såsom nämnden gjort. 

Mot bakgrund av de ovan angivna förhållandena och värdena i området, 
bedömer länsstyrelsen att den ansökta tennishallen med tillhörande 
miljöhus och parkering samt eventuella framtida utomhusbanor, bör 
prövas genom en detaljplaneprocess för en fullständig prövning av 
markens lämplighet för åtgärden och en lämplig utformning av bebyggel-
semiljön.  

Nämndens bygglovsbeslut ska följaktligen upphävas.  
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Bestämmelser som beslutet grundas på 
 

Bestämmelser avseende klagorätt 

I 13 kap 8 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anges att bestämmelser 
om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5 och 6 §§ finns i 42 
§ förvaltningslagen. 

Av 42 § förvaltningslagen (2017:900), FL, framgår att ett beslut får 
överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne 
emot. 

I 13 kap 12 § första stycket p. 2 PBL anges att en sådan ideell förening 
eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får 
överklaga ett beslut att ge bygglov eller positivt förhandsbesked för en 
åtgärd som anges i 4 kap. 2 § första stycket 3 a och som ska föregås av en 
bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. 

Av 16 kap 13 § miljöbalken, MB, framgår att överklagbara domar och 
beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt denna balk, om 
upphävande av skydd av områden enligt 7 kap. eller om tillsyn enligt 10 
kap. eller i sådana frågor enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av balken, får överklagas av en ideell förening eller en annan juridisk 
person som 

   1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljö-
skyddsintressen, 

   2. inte är vinstdrivande, 

   3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och 

   4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten 
har allmänhetens stöd. 

Bestämmelser avseende bygglov 

I 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att bygglov 
ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
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   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte 
har prövats i områdesbestämmelser. 

I 4 kap 2 § PBL framgår att kommunen med en detaljplan ska pröva ett 
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnads-
verk, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning 
eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till för-
hållandena i övrigt, 

   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen 
behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som 
åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller 
till förhållandena i övrigt, 

   3. en åtgärd som kräver bygglov, 

      a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om 
den vidtas i ett område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga 

   - ett industriområde, 

   - ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbygg-
nadsprojekt, 

   - en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 

   - en hamn för fritidsbåtar, 

   - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utan-
för sammanhållen bebyggelse, 

   - en campingplats, 

   - en nöjespark, eller 

   - en djurpark, och 

      b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 

   4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnads-
verket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 
9 kap. 4 a §, och 
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      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebygg-
ande, eller 

      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas 
av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor, och 

   5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som 
omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. 

Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med 
stöd av 16 kap. 1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan 
prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhands-
besked. 

I 2 kap 4 b § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, anges bl.a. att 
en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen 
(2010:900) inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan om 

1. åtgärden avser 

- ett industriområde, 

- ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stads-
byggnadsprojekt, 

- ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, 
utanför sammanhållen bebyggelse, eller 

- en campingplats, och 

- ytan på det område som berörs av den åtgärd som avses i 1 
understiger 5 000 kvadratmeter. 

Första stycket gäller inte i följande fall: 

8c. Det område där åtgärden ska utföras består av brukningsvärd jord-
bruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. 

 

I 10 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges att vid under-
sökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas 
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medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 eller 26 § miljö-
balken ska hänsyn tas till 

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, 

2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och 

3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper 

 

I 11 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges att i fråga om 
verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper enligt 10 § 1 ska 
särskild hänsyn tas till 

1. verksamhetens eller åtgärdens omfattning och utformning, 

2. hur verksamheten eller åtgärden bidrar till kumulativa miljöeffekt-
er tillsammans med andra verksamheter som bedrivs, som har fått 
ett tillstånd eller som har anmälts och får påbörjas, 

3. verksamhetens eller åtgärdens användning av mark, jord, vatten, 
biologisk mångfald, andra naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt, 

4. det avfall och andra förväntade restprodukter som verksamheten 
eller åtgärden ger upphov till, 

5. föroreningar och störningar från verksamheten eller åtgärden, 

6. sannolikheten för allvarliga olyckor som är relevanta för den aktu-
ella verksamheten eller åtgärden, och 

7. risker för människors hälsa. 

12 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) framgår att i fråga om 
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering enligt 10 § 2 ska särskild 
hänsyn tas till 

1. pågående eller tillåten markanvändning, 

2. de naturresurser som finns i det område som kan antas bli påverkat 
och deras relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyel-
seförmåga i området, och 

3. naturresursernas, naturmiljöns och kulturmiljöns tålighet i det 
område som kan antas bli påverkat, med särskild uppmärksamhet på 
påverkan som avser 
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a) ett stort opåverkat område, 

b) en våtmark, ett strandområde eller en älvmynning, 

c) ett kustområde eller en marin miljö, 

d) ett bergs- eller skogsområde, 

e) ett betydelsefullt kulturlandskap, 

f) ett tätbefolkat område, 

g) en nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat eller ett annat 
område som är skyddat enligt 7 kap. miljöbalken, 

h) ett område eller en byggnad som skyddas enligt 2–4 kap. kultur-
miljölagen (1988:950), förordningen (2013:558) om statliga bygg-
nadsminnen m.m. eller plan- och bygglagen (2010:900), 

i) ett sådant område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med 
Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens 
kulturoch naturarv, eller 

j) ett område där miljökvalitetsnormer inte följs eller riskerar att inte 
kunna följas. 

Av 13 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) framgår att i fråga om 
de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper enligt 10 § 3 
ska särskild hänsyn tas till 

1. effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplex-
itet, 

2. sannolikheten för att effekterna uppkommer, hur de uppkommer, 
vilken varaktighet eller frekvens de har och hur reversibla de är, 

3. hur gränsöverskridande effekterna är, 

4. effekternas kumulativa verkan tillsammans med effekterna av 
andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som 
har anmälts och får påbörjas, och 

5. möjligheten att begränsa effekterna på ett effektivt sätt. 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till allmänhetens behov av information. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av chefsjurist Peter Jupén med länsjurist Idakarin 
Bladh som föredragande. Vid handläggningen har också bygglovsarkitekt 
Dag Rundegren medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 

 
 

Sändlista 
1.  

2.  
KUNGSBACKA 

3. Naturskyddsföreningen Kungsbacka, 
kungsbacka@naturskyddsföreningen.se 

4.  
KUNGSBACKA 

5.  

6.  
 

7. Kungsbacka Tennisklubb genom ombudet: Biträdande jurist 
  . @elisonwahlin.se (delg. kvitto) 

8. Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun 

  

mailto:kungsbacka@naturskyddsf%C3%B6reningen.se
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din 
skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Hallands län antingen via e-post; 
halland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Hallands län, 301 86 
Halmstad. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och 
skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas.  

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 
MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
halland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 30 00. Ange 
diarienummer 8822-2021.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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§ 274 

SKÅRBY 3:4 - Bygglov för nybyggnad av 

tennishall 

Dnr BN 2020-001716 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tennishall, miljöhus och parkering på 
fastigheten Skårby 3:4.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +9,0   

Kontrollansvarig för åtgärden är   

Avgiften för beslutet är 105 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 62 400 kronor och byggskedet 
43 200 kronor. Avgiften för beslutet är reducerat med 62 400 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Slutlig kostnad blir därför 43 200 kronor. Observera att eventuell utstakning 
och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 
2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 

Yttrande från Teknik och Räddningstjänsten ska beaktas i genomförandeskedet. 

Beslutet kommer att kungöras i de lokala ortstidningarna Norra Halland och Kungsbacka posten. En 
av fastighetsägarna till Björkris 1:2, 1:18 (samma som 1:2), en av fastighetsägarna till Björkris 1:23, 
Björkris 1:24, Björkris 2:1 (genom ombud), Skårby 3:54, Skårby 3:55, en av fastighetsägarna till 
Skårby 3:50, 3:56 delges beslutet.  

Bostadsrättsinnehavare på Skårby 3:37 delges beslutet.  

Hyresgästerna på Björkris 1:2 delges beslutet.  

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka och Tölö hembygdsgille delges beslutet.  

 

Dnr BN 2020-001716 – Ankom 2021-10-14
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Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Områdesbestämmelser finns inte över området.  

Vidare ska enligt 2 kap.1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen samt 2 kap. 2 § ska planläggning och prövningen i ärenden om lov 
eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ 
miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862) 

Enligt 4 kap. 2 §   ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet 
för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs med 
hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av 
samordning eller till förhållandena i övrigt, 

   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt, 

   3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är 
en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det 
råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 

      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 

   4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en 
prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och varken byggnadsverket eller dess 
användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2018:1325). 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande vid 
ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom 
Kungsbacka stads utvecklingsområde. Lokaliseringen ligger kloss an till detaljplaner som medger 
industri och kontor samt handel.  

Inom utvecklingsområden har kommunen generellt en restriktiv hållning till nylokalisering av 
enstaka byggnader för att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är 
en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom 
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dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a 
kapitel. 

Förvaltningen bedömer dock att åtgärden inte förutsätter planläggning, med stöd av 
Samhällsbyggnadskontorets ställningstagande angående lokaliseringsprövning. Byggnadsverket och 
dess användning bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och förslaget kan därmed 
prövas inom ramen för ett bygglov.  

Det underlag som finns till bygglovet bedöms som tillräckligt för att kunna pröva åtgärden i ett 
bygglov och föranleder inte krav på detaljplan. Erforderliga tekniska lösningar avseende exempelvis 
grundläggning med hänsyn till geotekniska förhållanden hanteras i bygglovskedets tekniska del. Det 
finns inte några motstående intressen som talar mot en lokaliseringsprövning i samband med 
prövningen av bygglov.  

Den föreslagna placeringen befinner sig precis i randen av den detaljplanerade staden och 
landsbygden. Det är oundvikligen så att en utbyggnad av staden sker på bekostnad av stadsnära 
lägen av mer lantlig karaktär. Det detaljplanerade området som angränsar mot den föreslagna 
placeringen är av mer storskalig karaktär, med större industriverksamheter och köpcentrum.  

Förvaltningen bedömer att det allmänna intresset att i första hand satsa på en samlad bebyggelse 
och infrastruktur väger över övriga allmänna intressena och de enskilda intressena av att platsen 
förblir obebyggd.  

Som Samhällsbyggnadskontoret fört fram i sin skrivelse så förbrukar en samlad bebyggelse mindre 
markarealer, inte bara för bebyggelsen utan även för vägar och annan infrastruktur. En tätare stad 
ger förutom att ta mindre markarealer i anspråk även förutsättningar för en bättre kollektivtrafik. 

Den aktuella placeringen av tennisklubben ligger i anslutning till annan bebyggelse inom 
Kungsbacka stad och inom en kilometer från kollektivtrafiknoden Hede station och placeringen 
underlättar därmed för ett hållbart resande till och från hallen.  

Avseende närhet till de kulturhistoriska byggnaderna i området bedöms inte deras enskilda värde 
påverkas av etableringen av tennishallen. Området är inte utpekat som kulturmiljö i kommunens 
relativt nyligen framtagna kulturmiljöprogram från 2011. De enskilda byggnaderna utgör därmed 
inte tillsammans en kulturmiljö i den bemärkelsen som är avsikten med kulturmiljöprogrammet att 
identifiera.  

Avseende in/utfartsväg som anläggs på detaljplanerad mark med beteckningen naturområde 
konstaterar förvaltningen att vägen i sig inte utgör en bygglovspliktig anläggning men att 
vägdragningen i sig över naturområde avviker från detaljplanens syfte. Dock bedömer 
förvaltningen att vägdragningen är nödvändig för att undvika att trafiken kommer via 
Kvarntorpsvägen och bostadsområdet i nordost. Idag är marken nyttjad som cykelbana, vilket 
fortsatt ska finnas, men då jämsides med bilväg. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och 
förvaltningen bedömer att området (om ca 280 kvm) i sig har ett mycket begränsat värde som 
naturområde.  

Vägen kommer fortfarande vara allmänt tillgänglig och behåller därför sin funktion som allmän 
plats.  
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Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaderna är 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnadernas placering följer den 
struktur som övrig bebyggelse har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 
sakägare har blivit bemötta. 

Tekniska förvaltningen har informerats om behov av tillgänglig brandpost, vilket de kommer 
ombesörja vid omläggningen av ledningar.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller nybyggnad av tennishall, även innehållande gym och rehabklinik, med tillhörande 
miljöhus och parkering på fastigheten Skårby 3:4. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Ärendet har föregåtts av diskussioner med samhällsbyggnadskontoret, som 
har bedömt att ansökan om bygglov kan göras direkt, då bedömningen gjorts att det inte behöver tas 
fram en detaljplan. Det har inkommit många synpunkter på ansökan. Bedömningen från 
förvaltningens sida är att bygglov kan beviljas.  

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16, § 407 

Uppdaterad tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Grannes ombud e-post, 2021-07-06 

E-post ut, 2021-07-05 

Grannes ombud e-post, 2021-06-19 

Komplettering parkeringsutredning, 2021-06-08 

Komplettering markplaneringsritning, 2021-06-03 

Grannars yttranden, olika datum 
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Kompletterande yttrande Teknik, 2021-06-02 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Yttrande Teknik, 2021-05-24 

Komplettering, 2021-05-05 

Komplettering, 2021-04-27 

Revidering, 2021-03-18 

Grannars och föreningars yttranden, olika datum  

Yttrande Teknik 2020-10-16 

Yttrande Räddningstjänsten 2020-10-15 

Yttrande Kommunantikvarie 2020-10-13 

Skrivelse samt naturvärdesbedömning från samhällsbyggnadskontoret 2020-09-03 

Ansökan, 2020-06-08 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-06-08. 

Ansökan gäller nybyggnad av en tennishall med en byggnadsarea om 9030 m2. 

Vidare gäller ansökan en komplementbyggnad i form av miljöhus med en byggnadsarea om ca 23 
m2 samt parkering till tennishallen. I denna bygglovsansökan ingår inte utomhusbanor.  

I den senaste revideringen som inkom till byggnadsnämnden 2021-03-18, och som var komplett 
2021-05-05, har ett gym och en rehabklinik tillkommit inom byggnaden. Även parkeringen har 
utökats. 

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 
på fasadritningen/markplaneringsritningen. 

Kungsbacka tennisklubb skriver i sin verksamhetsbeskrivning följande: Tennisklubben har ca 900 
medlemmar. 330 barn och drygt 120 vuxna i verksamheten tar lektioner regelbundet. Förutom det 
har de ca 40 företag i deras affärsnätverk, KTK Business Club som träffas regelbundet på olika 
aktiviteter under året. Deras öppettider är 06.30-22.30 och är öppen för såväl medlemmar som icke 
medlemmar. 6 personer är fast anställda och ca 15 hjälptränare undervisar i verksamheten varje 
vecka. Tennisklubben arrangerar tre st. tävlingar per år. Uppskattat antal besökare per dag är drygt 
500.  

Uppdaterat intyg från certifierad kontrollant av tillgänglighet har inkommit 2021-05-05. 

Markplaneringsritning har kompletterats med cykelredovisning 2021-06-03 samt att 
parkeringsredovisning förtydligats, efter Tekniks yttrande. Detta har inkommit efter att 
grannutskick gjordes. Tidigare markplanering inkommen 2021-04-27 utgår därför. Förvaltningen 
gör bedömningen att tillägget och förtydligandet inte föranleder ett nytt granneutskick.  
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Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat platsen 2020-07-01. En 
provutstakning av byggnaden gjordes då också av förvaltningens mätavdelning.   

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. In/utfartsväg som ska anordnas 
till anläggningen, där det idag finns en cykelväg, berör en liten del av detaljplan TP45B från 2001. 
Den aktuella marken är betecknad som naturområde i detaljplanen.   

Bakgrund till ärendet med lokaliseringsprövning 

Ärendet har föregåtts av diskussioner med samhällsbyggnadskontoret, som har skickat in en 
skrivelse inkommen 2020-09-03 till bygglovsansökan. Kommunen avser att hitta en ny plats för 
Kungsbacka tennisklubb, där de kan utveckla sin verksamhet. Kungsbacka tennisklubb arrenderar 
idag tre områden av kommunen, varav huvuddelen av anläggningen är placerad inom Varla 12:68 
där det finns ett kupoltält med två inomhusbanor och två utomhusbanor bredvid tältet. Kupoltältet 
har idag tidsbegränsat bygglov som går ut i april 2022. Utan kupoltältet har tennisklubben svårt att 
bedriva sin verksamhet, då medlemsantalet ökat och behovet av en större anläggning finns.  

Samhällsbyggnadskontoret har studerat flertalet platser inom kommunens fastigheter för en ny 
placering och har landat i att den nu aktuella placeringen inom Skårby 3:4 är mest lämplig.  

2019-12-17 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda ny plats för 
tennisklubben inom Skårby 3:4. I uppdraget föreslog samhällsbyggnadskontoret vidare att projektet 
med ny tennishall, tillhörande utomhusbanor och parkering ska genomföras genom att ansöka om 
bygglov direkt, då bedömningen gjorts att det inte behöver tas fram en detaljplan. Denna 
bedömning baserades bland annat på: 

- den föreslagna platsen ligger inom framtida utvecklingsområde i översiktsplanen för 
Kungsbacka kommun (ÖP06) 

- anläggningen planeras i anslutning till befintligt verksamhetsområde och utbyggd 
infrastruktur, där infart planeras från Arendalsvägen 

- området ligger med närhet till god kollektivtrafik med busshållplatser och Hede 
pendeltågstation  

- det är fördelaktig topografi på den föreslagna platsen och anläggningen bedöms gå att 
anpassa till befintligt landskap utan påverkan på omkringliggande naturområden och miljö 

 En projektgrupp startades för projektet där kompetenser från samhällsbyggnadskontoret, teknik 
(trafik och VA) och bygglov har varit med och studerat platsen och bedömt den som lämplig för 
ändamålet. Inom den föreslagna platsen finns vatten- och spillvattenledningar samt 
bredbandsledningar som behöver flyttas för att möjliggöra anläggningen. 2020-05-05 beviljade 
kommunfullmäktige bidrag till Teknik VA för flytt och nyanläggning för ledningarna. Kommunen 
ska stå för kostnaden för omläggningen. 
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Placering på jordbruksmark 

Bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark är av nationell betydelse och är en viktig förutsättning 
för att säkerställa en hållbar utveckling av kommunen. I vissa fall så anser dock kommunen att det 
finns särskilda samhällsintressen som väger tyngre än bevarandet av jordbruksmark. Ett av dessa 
samhällsintressen är att i första hand satsa på en samlad bebyggelse och infrastruktur. En samlad 
bebyggelse förbrukar mindre markarealer, inte bara för bebyggelsen utan även för vägar och annan 
infrastruktur. En tätare stad ger förutom att ta mindre markarealer i anspråk även förutsättningar för 
en bättre kollektivtrafik. Som lokaliseringsprövningen visade så har flera olika placeringar av 
tennishallen prövats innan den inom Skårby 3:4 valdes. Den aktuella placeringen av tennisklubben 
ligger i anslutning till annan bebyggelse inom Kungsbacka stad och inom en kilometer från 
kollektivtrafiknoden Hede station och placeringen underlättar därmed för ett hållbart resande till 
och från hallen. Kommunen anser därför att en etablering av tennishallen på platsen är av ett sådant 
samhällsintresse att det väger tyngre än bevarandet av jordbruksmark inom staden.    

Naturvärden 

En separat naturvärdesbedömning har gjorts av samhällsbyggnadskontoret, vilken kom in i samband 
med den ovan nämnda skrivelsen 2020-09-
höga naturvärden inom Skårby 3:4 och i dess närhet. Naturvärdena inom området är nästan 
uteslutande knutna till de trädbevuxna områdena som består av många gamla träd som uppfyller 
kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. För att bibehålla naturvärdena i området så är det viktigt att 
den långa kontinuiteten av gamla ekar säkerställs samt att de naturliga spridningskorridorer som 
finns i området inte skärs av. Ett exempel på en sådan spridningskorridor är den trädbevuxna 
stenmuren som kopplar samman ekkullen med Skårbybergen. Den föreslagna placeringen av 
tennisklubbens verksamheter ligger nästan uteslutande på åkermark utan några höga naturvärden. 
Placeringen av verksamheten skär inte av några viktiga spridningskorridorer och den tar heller inga 
skyddsvärda träd i anspråk. Sammantaget så bedöms föreslagen plats för tennisklubben inte påverka 

 

Övriga förutsättningar 

Länsstyrelsen i Hallands län har 2019-11-06 beslutat att upphäva strandskyddet inom den 
föreslagna delen av Skårby 3:4. Beslutet om upphävande av strandskyddet har överklagats av 
grannar. I regeringsbeslut M2020/00104 2020-12-10 beslutade regeringen att inte pröva 
överklagandena.  

Remisser 

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter angående ansökan och inkommen 
brandskyddsbeskrivning. Av yttrande daterat 2020-10-15 framgår följande: Räddningstjänsten har 
granskat handlingarna utifrån riskhänsyn, framkomlighet till tomt, brandvattenförsörjning och 
framkomlighet inom tomt. Av bedömningen framgår det att befintlig brandvattenförsörjning ligger 
ca 150 m från byggnadens uppställningsplats. En erforderlig brandpost behöver anordnas inom 75 
m från uppställningsplats. Vad gäller framkomlighet till tomten har räddningstjänsten åtkomst till 
tomten via tillkommande lokalgata som ansluter till Arendalsvägen. Lokalgata ska utformas så att 
den tillgodoser framkomlighet för räddningstjänstens fordon (se RSG:s Råd & anvisning 110 för 
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utformningskrav). Övrigt inga synpunkter på handlingarna. Räddningstjänsten har beretts möjlighet 
till yttrande på revideringen som var komplett 2021-05-05 men de bedömer att remiss kan göras 
inför startbesked. 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter. Av yttrande daterat 2020-10-16, 

parkeringsplatser för bilar är tillräckligt enligt dagens utbyggnadsplaner. Men om antalet 
padelbanor utökas till 9 st. bör det finnas möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser vid behov. 
Genom att justera och räta ut infartsgatan kan man möjliggöra för att förlänga parkeringsskeppen i 
framtiden. Teknik vill uppmärksamma att enligt Parkeringsstrategi för Kungsbacka stad bör antalet 
cykelplatser minst motsvara antalet bilplatser. Vi är positiva till den separata gång- och cykelvägen 
men anser att det bör byggas en koppling in till den planerade cykelparkeringen. Teknik anser att 5 
meters vägbredd är tillräckligt för infartsgatan till Tennishallen. GC-banan bör vara minst 2,5 m 
bred. Därmed finns det möjlighet att minska bredden på gatusektionen jämfört med inskickad 
bygglovshandling. Vid korsningen mellan Arendalsvägen och infartsgatan bör den upphöjda GC-
vägen behållas och infart från Arendalsvägen underlättas med hjälp av vinklad kantsten. Bakom de 
tvärställda bilparkeringsplatserna ska utrymmet vara minst 6,5 m för att möjliggöra för bilister att 
backa ut. Teknik vill också påminna om att samtliga avfallsfraktioner ska kunna sorteras ut i 

 

Remiss har skickats igen i och med revideringen som var komplett 2021-05-05.  

Av yttrande daterat 2021-05-24 framgår det att Teknik anser att en mer detaljerad 
parkeringsutredning bör presenteras för att de ska kunna bedöma verksamhetens parkeringsbehov, 
och vad denna bör innehålla. De skriver vidare att cykelparkering bör redovisas tydligare.  

Sökande har sedan presenterat ovanstående för Teknik, och Teknik har härefter skickat ett 
kompletterande yttrande daterat 2021-06-02. De skriver att de nu efter att ha tagit del av 
kompletterande parkeringsutredning, bedömer att parkeringsantalet är tillräckligt.  

Kommunantikvarien har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökan. Av yttrande från 
daterat 2020-10-
bygglov för ny tennishall och i senare skede för utomhusbanor inom fastighet Skårby 3:4. Till 
fastigheten gränsar en blandad bebyggelse med äldre gårdar, större byggnader för handel samt ett 
nybyggt bostadsområde i Björkris med både större och mindre volymer. De större volymerna med 
handel håller sig idag inom en visuellt tydlig gräns från ett öppet odlingslandskap och äldre 
bebyggelse. Den nya tennishallen kommer att överträda den gränsen och påverka det öppna 
jordbrukslandskapet med äldre gårdsbebyggelse negativt då den kommer ligga relativt nära 
byggnaderna och påverka upplevelsen av dem med sin stora volym och skala. Det blir en stor 
kontrast. Det är viktigt att även studera parkering och vägdragningar så att de inverkar på miljön på 
ett så varsamt sätt som möjligt. Det är också relevant att ta med utomhusbanorna i den 
kulturhistoriska bedömningen eftersom även de kommer få konsekvenser för upplevelsen av miljön. 
De är tänkta att placeras norr om hallen på andra sidan Kvarntorpsvägen, med stöd i ett skogsparti 
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Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Ärendet har annonserats i tidningarna Kungsbacka Posten och i Norra Halland. Även ett direkt 
granneutskick har gjorts till de grannar som bedöms berörda.  

Invändningar har kommit in från en av fastighetsägarna till Björkris 1:2, 1:18 (samma ägare som till 
1:2), en fastighetsägare till Björkris 1:23, Björkris 1:24, Björkris 2:1 (genom ombud), en 
fastighetsägare till Skårby 3:50, fastighetsägare till Skårby 3:54, 3:55, en av fastighetsägarna till 
Skårby 3:56, hyresgäster på Björkris 1:2, bostadsrättsinnehavare på Skårby 3:37. Föreningarna 
Naturskyddsföreningen och Tölö hembygdsgille har även skickat in synpunkter. Det har även 
inkommit en del skrivelser där personerna inte skrivit under med adress eller fastighetsbeteckning.  

Eftersom många yttranden inkommit görs en sammanfattning: 

Många av yttrandena för fram synpunkten att området bör bevaras för sin natur, och den 
rekreationsmöjlighet som det ger för närboende. Trafiken till tennishallen kommer påverka boende 
negativt; både genom att flödet kommer att öka samt att de förväntar sig att parkering kommer ske 
på andra platser än tennishallens parkering tex vid evenemang som tävlingar. Det verkar vara ett 
litet antal parkeringar redovisat i förhållande till behovet. De planerade utebanorna tas också upp; 
dessa kommer innebära buller och störande belysning. Ett yttrande påtalar att de omtalade banorna 
inte är med i ansökan. Vidare skrivs angående utformningen att den föreslagna byggnaden kommer 
bli enorm, och kommer ha stor inverkan på platsen och omgivningen. Boende på fastigheten som 
ligger precis i anslutning till den tänka hallen påtalar sitt utsatta läge då byggnaden de bor i saknar 
ljudisolering i såväl fönster som väggar då byggnaden är gammal. Redan idag är platsen bullerutsatt 
från området i söder. Byggnationen av tennishallen avseende vibrationer från pålning kommer 
innebära påfrestningar och kanske förödande konsekvenser på deras byggnad. De kommer inte 
kunna bo kvar under byggnationen av tennishallen. Argumentationen för att inte upprätta detaljplan 
på platsen anser de vara undermåliga. Samhällsbyggnadskontorets agerande och processen som lett 
fram till bygglov ifrågasätts. Byggnationen står i strid med den antagna översiktsplanen.  

Frågan ställs i ett yttrande om kommunen har gjort en ordentlig utredning kring alternativa 
placeringar av tennishallen, de uppfattar inte att så är fallet.  

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan.  

Ärendet har annonserats ånyo i och med revideringen, i tidningarna Kungsbacka Posten och i Norra 
Halland. Även ett direkt granneutskick har gjorts till de grannar som bedöms berörda.  
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Sista svarsdatum var 2021-06-12. Yttranden har inkommit från en av ägarna till Skårby 3:56, 
ombud för ägarna till Björkris 2:1 samt hyresgästerna på Björkris 1:2. De vidhåller sina tidigare 
yttranden och anser att utökningen och anser att utökningen med gym och rehabklinik samt 
parkering innebär ytterligare försämring.  

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan.  

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 
Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun (internpost) 
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§ 314 Dnr 2019-00559  

Uppdrag att utreda ny plats för tennishall 

Beslutet 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda plats inom Skårby 3:4 

för ny tennishall med utebanor och parkering för Kungsbacka tennisklubb. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka tennisklubb (KTK) arrenderar idag tre områden av kommunen inom 

fastigheterna Varla 12:68 (intill Elof Lindälvs gymnasium) och Staren 11 (bredvid 

Tingbergsvallen). Huvuddelen av anläggningen är placerad inom Varla 12:68 och 

består av en tennishall med tre inomhusbanor, ett kupoltält norr om hallen med två 

inomhusbanor och två utomhusbanor bredvid kupoltältet. 

KTK har utöver detta även ett kupoltält med ytterligare en inomhusbana inom 

fastigheten Staren 11. För kupoltältet inom Varla 12:68 finns ett tillfälligt bygglov 

som går ut i april 2022. Utan kupoltältet har KTK svårt att bedriva sin verksamhet, 

då antalet medlemmar har ökat och klubben är i behov av en större anläggning. På 

nuvarande plats finns ingen möjlighet att expandera och området ligger även inom 

framtida utvecklingsområde i översiktsplanen för Kungsbacka kommun (ÖP06). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 403 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-30 

Karta över Skårby 3:4 

Beslutsgång 

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 145 

 

Förstudie för Kungsbacka Tennisklubbs lokaler inom Kungsbacka 
kommun 
KS/2016:414 7.1 

Beslut  
Kommunstyrelsen godkänner förstudie för Kungsbacka tennisklubbs lokaler 
inom Kungsbacka kommun, daterad maj 2017, och uttalar att förstudien ska ligga 
till underlag för kommande lokalisering och eventuell samplanering av 
tennisklubbens lokaler. 
 

Sammanfattning 
Kungsbacka Tennisklubb arrenderar idag kommunal mark på fastigheten Varla 
12:68 norr om Kungsmässan. På den västra delen av fastigheten finns 
gymnasieskolan Elof Lindälv placerad med tillhörande idrottshall. I områdets 
östra del, närmast Kungsbackaån äger klubben två tennishallar varav den norra, 
tälthallen, har ett tidsbegränsat bygglov som upphör att gälla den 10 april 2017. 
Klubben har i en skrivelse begärt kommunens besked om att via planläggning 
skapa förutsättningar för en utbyggnad av anläggningen. Kommunstyrelsen gav 
kommundirektören den 13 december 2016 i uppdrag att ta fram en förstudie som 
syftar till att utreda förutsättningarna för tennisklubbens lokaler. 
Förstudien visar på stora osäkerheter angående den framtida användningen av 
fastigheten Varla 12:68. Förvaltningen för Gymnasie- och vuxenutbildning och 
förvaltningen för Service har inte studerat det långsiktiga lokalbehovet för Elof 
Lindälvskolan och anser att möjligheten att utveckla gymnasieskolan på 
fastigheten inte bör begränsas. Kommunledningskontoret och förvaltningen för 
Plan & Bygg bedömer fastigheten Varla 12:68 som mycket strategisk för 
Kungsbacka stads utveckling ur två perspektiv; gymnasieskolans långsiktiga 
markbehov och centrumområdes framtida utveckling utmed Kungsbackaån. 
Området utmed Kungsbackaån bör fortsätta utvecklas för att stärka allmänhetens 
rekreationsmöjligheter och upplevelser av ån som ett finrum i staden. Oavsett 
vilka framtida åtgärder som planeras inom fastigheten kommer det att krävas ett 
krafttag mot översvämningsproblematiken med invallningar mot ån. Kortsiktigt 
bedöms tennisklubben kunna ligga kvar inom fastigheten för att vinna tid för att 
hitta en permanent lokalisering för klubbens långsiktiga behov. 
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Den sammanfattade bedömningen är att tennisklubbens verksamhet på sikt bör 
omlokaliseras. Kommunen har medgett ytterligare 5 år tidsbegränsat lov för 
tältbyggnaden på befintlig plats. Långsiktigt bör kommunen utreda möjligheten 
att lösa tennisklubbens lokalbehov genom samlokalisering med kommunala 
lokaler alternativt att tennisklubben på eget initiativ hyr ledig lokal i staden eller 
finner mark för tennisklubbens långsiktiga behov.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-06-13, § 180 
Tjänsteskrivelse, 2017-05-22 
Förstudie för Kungsbacka tennisklubbs lokaler inom Kungsbacka kommun, maj 
2017 
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2016-12-13 § 256 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag 2016-11-22 § 303 
Tjänsteskrivelse, 2016-10-26 med tillhörande karta 
Skrivelse gällande planändring för Varla 12:68 för Kungsbacka Tennisklubb, 
2016-07-07 
Ritning på förslag till utbyggnad av tennisklubbens lokaler, 2016-06-10 
 

Proposition 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
 
Beslutet skickas till 
Fritid & Folkhälsa, Kungsbacka Tennisklubb 
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§ 256 

 

Förfrågan om planbesked för verksamhet inom fastigheten Varla 
12:68 (Kungsbacka Tennisklubb) 
KS/2016:414 7.1 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en förstudie som 
syftar till att utreda förutsättningarna för tennisklubbens lokaler. 
 

Sammanfattning 
Kungsbacka tennisklubb har i skrivelse begärt kommunens besked om 
möjligheten att via planläggning skapa förutsättningar för en utbyggnad av 
anläggningen. Tennishallen är belägen norr om Kungsmässan inom kommunens 
fastighet Varla 12:68. 
Av skrivelsen framgår att klubben inte längre kan få tidsbegränsat bygglov för en 
befintlig byggnad. Utan dessa tennisbanor vintertid så tappar klubben en 
betydande del av sin ungdomsverksamhet. 
Kommunledningskontoret har berett denna fråga i samråd med Plan & Bygg och 
gör bedömningen att en eventuell permanent utbyggnad av tennisanläggningen 
ska föregås av en grundlig utredning som prövar flera olika lösningar på denna 
plats. 
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 november 2016. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-11-22, § 303 
Tjänsteskrivelse, 2016-10-26 med karta 
Skrivelse från Kungsbacka tennisklubb med förslag på utbyggnad av 
tennishallen. 
 

Proposition 
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Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
 

Beslutet skickas till 
Kungsbacka Tennisklubb, Kultur & Fritid. 
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§ 67 Dnr 2022-00956 
Ansökan om planbesked Äskatorp 21:1 m.fl. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplanläggning för att pröva lämpligheten av industri/verksamheter inom 
Äskatorp 21:1 m.fl., i Fjärås. Möjlig exploatering, såsom, storlek på byggrätt samt 
byggnadernas höjd ska utredas under detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för industri/verksamheter inom Äskatorp 21:1 m.fl., i 
Fjärås. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en exploatering med verksamheter med en placering som 
överensstämmer med kommunens översiktsplan varför kommunen ställer sig positiv 
till förfrågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheterna Äskatorp 21:1 och Äskatorp 1:3 har den 20 december 2022 
begärt planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 
verksamhetslokaler/industri. 

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i ett utpekat område för 
verksamheter som lämpar sig för verksamheter som är transportintensiva, störande 
eller med annan omgivningspåverkan. Området gränsar till ett verksamhetsområde 
som är under uppbyggnad samt till E6:an. 

Fastigheterna är belägna utanför detaljplanelagt område och består i dag av 
åkermark. Då jordbruksmark är tänkt att tas i anspråk krävs en lokaliseringsutredning 
i samband med detaljplanearbetet. 

I planarbetet behöver tillfart både till verksamhetsområdet som planeras och till 
åkermarken som i väster angränsar till Äskatorp 21:1 och Äskatorp 1:3 studeras.  

Det råder strandskydd i områdets norra del där Hovmanneån finns samt en 
närliggande damm.  

Fastigheten där dammen finns ägs av kommunen och skulle kunna ingå i planarbetet, 
avgränsning får studeras i uppstartsskedet. Eftersom det finns risk för översvämning 
och höga flöden i området behöver kapaciteten på befintlig damm utredas. Det kan 
också finnas behov av ytterligare en dagvattendamm inom området. 

I planarbetet behöver vyn från Fjärås Bräcka och vyn från E6:an studeras. 
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att det öppna landskapet mellan Fjärås 
Bräcka och havet inte ska störas av allt för höga byggnader. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Begäran om planbesked, 2022-12-20 
Orienteringskarta, Äskatorp 21:1 m.fl., 2023-02-15  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2023-02-15 
Diarienummer 

KS 2022-00956 

 
 

 

Sofia Wiman 
0300-834924 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Planbesked för Äskatorp 21:1 m.fl. 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av industri/verksamheter inom Äskatorp 21:1 m.fl., i Fjärås. Möjlig exploatering, såsom, 
storlek på byggrätt samt byggnadernas höjd ska utredas under detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för industri/verksamheter inom Äskatorp 21:1 m.fl., i Fjärås. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en exploatering med verksamheter med en placering som överensstämmer med 
kommunens översiktsplan varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheterna Äskatorp 21:1 och Äskatorp 1:3 har den 20 december 2022 begärt planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av verksamhetslokaler/industri. 

Fastigheterna är belägna utanför detaljplanelagt område och består i dag av åkermark. Det råder 
strandskydd i områdets norra del där det finns ett dike och en närliggande damm. Området gränsar till 
ett verksamhetsområde som är under uppbyggnad.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i ett utpekat område för verksamheter som 
lämpar sig för verksamheter som är transportintensiva, störande eller med annan omgivningspåverkan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Begäran om planbesked, 2022-12-20 
Orienteringskarta, Äskatorp 21:1 m.fl., 2023-02-15  

Beslutet skickas till 
Sökande 
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Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheterna Äskatorp 21:1 och Äskatorp 1:3 har den 20 december 2022 begärt planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av verksamhetslokaler/industri. 

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i ett utpekat område för verksamheter som 
lämpar sig för verksamheter som är transportintensiva, störande eller med annan omgivningspåverkan. 
Området gränsar till ett verksamhetsområde som är under uppbyggnad samt till E6:an. 

Fastigheterna är belägna utanför detaljplanelagt område och består i dag av åkermark. Då 
jordbruksmark är tänkt att tas i anspråk krävs en lokaliseringsutredning i samband med 
detaljplanearbetet. 

I planarbetet behöver tillfart både till verksamhetsområdet som planeras och till åkermarken som i 
väster angränsar till Äskatorp 21:1 och Äskatorp 1:3 studeras.  

Det råder strandskydd i områdets norra del där Hovmanneån finns samt en närliggande damm.  

Fastigheten där dammen finns ägs av kommunen och skulle kunna ingå i planarbetet, avgränsning får 
studeras i uppstartsskedet. Eftersom det finns risk för översvämning och höga flöden i området 
behöver kapaciteten på befintlig damm utredas. Det kan också finnas behov av ytterligare en 
dagvattendamm inom området. 

I planarbetet behöver vyn från Fjärås Bräcka och vyn från E6:an studeras. Samhällsbyggnadskontoret 
gör bedömningen att det öppna landskapet mellan Fjärås Bräcka och havet inte ska störas av allt för 
höga byggnader. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



 

 
Edman Burguet AB  ph. +46 (0)706 767 498                       Org.nr. 556995-7367  
Energigatan 11   morten@edmanburguet.se 
434 37  Kungsbacka 

 
 
 
Kungsbacka den 20 december 2022                 Förvaltningen för Plan & Bygg
                   Kungsbacka kommun 
                                                                                                              434 81 Kungsbacka 
 
 
ANSÖKAN OM PLANBESKED                                          
 
 
Fastighetsbeteckning:    Ombud: 
Äskatorp 21:1, 1:3, delar av.   Edman Burguet AB 
     
Sökande:    Kontaktperson: 

-     
   

     
 
E-post: 

 

Personnummer: 
–  

 
Telefon: 

-    
 

 
 
Härmed inkommer undertecknad i egenskap av ombud för fastighetsägaren med skriftlig ansökan om 
planbesked.  
 
 
Beskrivning 
Planläggning för industriändamål samt verksamheter. Ingående fastigheter i ansökan är  
Äskatorp 1:3-4, 1:3-5, 21:1-9, 21:1-12. Fastigheternas sammanlagda areal är ca 12.7 ha.  
 

• Se beskrivande kartunderlag bifogat denna ansökan, märkt bilaga 1. 
 
 
Syfte och omfattning 
Planen skall möjliggöra etablering av nya verksamheter.  
 

• Önskad BYA: 50% av fastighetsareal  
• Önskad byggnadshöjd: 12 meter 

 
 

 
Med vänliga hälsningar, 
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Skala: 1:10 000 (vid A4 stående)

Orienteringskarta Äskatorp 21:1 mfl. 2023-02-15
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§ 68 Dnr 2022-00848 
Ansökan om planbesked för Ysby 3:4 m.fl.  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser inleda en detaljplaneläggning 
av området Ysby 3:4 m.fl. 

I detaljplanearbetet utreds lämplig detaljplaneindelning, lämplig exploateringsgrad, 
indelning av ytor för bostäder och verksamhetsområden mm. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplaner för området Ysby 3:4 m.fl. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär tillkommande verksamhetsmark längs E6.an vilket är enligt 
tidigare bedömning ett utmärkt läge för verksamheter. Förfrågan innebär också att 
fler bostäder, av olika upplåtelseform, byggs. Dessutom är den största delen av 
området icke jordbruksmark, vilket är mycket positivt. 

Reservation 
Stefan Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att ge kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av detaljplaner för området Ysby 3:4 
m.fl. 

Vi anser det lämpligt att först invänta FÖP för Kungsbacka stad innan man tar ett 
eventuellt beslut om att ta fram en projektbeställning. 

Vi är kritiska till om området med 800 till 900 bostäder som kommer ligga i direkt 
anslutning till verksamhetsområdet Klovsten är lämpligt att exploatera för 
bostadsbebyggelse, då området kommer vara utsatt för höga ljudnivåer stora delar av 
dygnet som riskerar att påverka boendekvaliteten.  

Bostäder i detta område kan kräva ett bilberoende då avståndet till god kollektivtrafik 
är längre än rekommenderat, vilket kan komma påverka vårt redan hårt belastade 
trafiknät i staden som också då ger en ökad miljöpåverkan. 

Området utgörs även av en del öppen jordbruksmark vilket vi är starkt emot att ta i 
anspråk för exploatering. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Jerkland Fastighetsutveckling AB har den 10 november 2022 begärt 
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 800-900 
bostäder och cirka 20 000 kvadratmeter lokaler för livsmedelshandel och 
volymhandel. Därutöver redovisas yta för äldreboende. Bostäder föreslås i 
flerbostadshus och småhus.  
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Området som begäran avser omfattas av del av fastigheterna Ysby 3:4, Ysby 3:10, 
Ysby 2:2 och Välås 1:3. Lagfarna ägare har genom skriftligt medgivande gett 
Jerkland Fastighetsutveckling AB tillåtelse att begära planbesked.  

Angöring till området föreslås via ny cirkulationsplats vid Onsalamotet över 
fastigheten Välås 3:75 samt via befintlig cirkulation på Onsalavägen väster om Kolla 
Parkstad över kommunens fastighet Kolla 5:6. Sökanden saknar rådighet för väg 
över fastigheten Välås 3:75 som ägs av Biltema Real Estate Sweden AB.  

Från cirkulationen vid Onsalavägen redovisas en anslutningsväg över Kolla 5:6 och 
Ysby 3:10 till Gräskärrsvägen. Enligt sökanden finns just nu en möjlighet att ordna 
rådighet över den del av Ysby 3:10 där vägen är föreslagen.  

Fastigheterna är belägna i Gräskärr, mellan väg E6 och Onsalavägen, och ingår inte i 
en detaljplan. Området som föreslås för bostadsbebyggelse ligger i direkt anslutning 
till verksamhetsområdet Klovsten etapp 2. Området angörs i dag från Onsalavägen 
via Gräskärrsvägen, en mindre grusväg som försörjer ett 20-tal villor som ligger 
utspridda i området. Genom området går en större kraftledning i öst-västlig riktning.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår de aktuella fastigheterna i det område där 
arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad pågår. Ett av 
uppdragen i den fördjupade översiktsplanen är att säkra attraktiv verksamhetsmark 
för ett starkare näringsliv.  

Enligt den fördjupade översiktsplanen som antogs 2009 (FÖP09) är den sydvästra 
delen av det aktuella området lämpligt för företag och service. Den norra delen av det 
aktuella området ingår delvis i ett område inom vilket kommunen har för avsikt att 
utreda lämpligheten av bostäder. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Orienteringskarta, 2023-02-15  
Begäran om planbesked, version 2, 2023-01-16 
Begäran om planbesked, 2022-11-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser 
inleda en detaljplaneläggning av området Ysby 3:4 m.fl. 

I detaljplanearbetet utreds lämplig detaljplaneindelning, lämplig exploateringsgrad, 
indelning av ytor för bostäder och verksamhetsområden mm. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplaner för området Ysby 3:4 m.fl. 

Fredrik Hansson (C), Fredrik Kollberg (KD) och Emanuel Forsell (M) yrkar bifall till 
ordförandens yrkande. 

Magdalena Sundqvist (M) och Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förvaltnings förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings och ordförandens (M) eget yrkande. Ordföranden 
(M) prövar förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
ordförandens (M) yrkande. 



 
 

Datum 

2023-02-15 
Diarienummer 

KS 2022-00848 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Stina Wikström 
0300-834024 
Planarkitekt 

1 (6)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ansökan om planbesked för Ysby 3:4 m.fl.  
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom Ysby 3:4 m.fl. i Kungsbacka stad.   

Beslutsmotivering 
I den nya kommunomfattande översiktsplanen har bedömningen gjorts att en stor del av kommande 
mark för näringslivet måste lösas inom Kungsbacka stad. Den bästa marken för näringslivet är den 
längs väg E6. Här ska företagen ges de bästa förutsättningarna att utvecklas så fritt som möjligt och 
inte hindras av den begränsning som ett närliggande bostadsområde innebär.  

Kommunen gör därför bedömningen att lämpliga användningar inom området för begärt planbesked 
ska utredas inom ramen för den nya fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. En sådan 
utredning kan visa i vilken omfattning bostäder är lämpligt i Gräskärr och identifiera ytor för och 
gränser mellan olika användningar i syfte att minimera risken för påverkan som är negativ eller 
begränsande för kommunens utveckling. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Jerkland Fastighetsutveckling AB har den 10 november 2022 begärt planbesked för att 
genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 800-900 bostäder och cirka 20 000 kvadratmeter 
lokaler för livsmedelshandel och volymhandel. Därutöver redovisas yta för äldreboende. Bostäder 
föreslås i flerbostadshus och småhus.  

Området som begäran avser omfattas av del av fastigheterna Ysby 3:4, Ysby 3:10, Ysby 2:2 och Välås 
1:3. Lagfarna ägare har genom skriftligt medgivande gett Jerkland Fastighetsutveckling AB tillåtelse 
att begära planbesked.  

Angöring till området föreslås via ny cirkulationsplats vid Onsalamotet över fastigheten Välås 3:75 
samt via befintlig cirkulation på Onsalavägen väster om Kolla Parkstad över kommunens fastighet 
Kolla 5:6. Sökanden saknar rådighet för väg över fastigheten Välås 3:75 som ägs av Biltema Real 
Estate Sweden AB.  
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Från cirkulationen vid Onsalavägen redovisas en anslutningsväg över Kolla 5:6 och Ysby 3:10 till 
Gräskärrsvägen. Enligt sökanden finns just nu en möjlighet att ordna rådighet över den del av Ysby 
3:10 där vägen är föreslagen.  

Fastigheterna är belägna i Gräskärr, mellan väg E6 och Onsalavägen, och ingår inte i en detaljplan. 
Området som föreslås för bostadsbebyggelse ligger i direkt anslutning till verksamhetsområdet 
Klovsten etapp 2. Området angörs i dag från Onsalavägen via Gräskärrsvägen, en mindre grusväg som 
försörjer ett 20-tal villor som ligger utspridda i området. Genom området går en större kraftledning i 
öst-västlig riktning.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår de aktuella fastigheterna i det område där arbetet med en ny 
fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad pågår. Ett av uppdragen i den fördjupade översiktsplanen 
är att säkra attraktiv verksamhetsmark för ett starkare näringsliv.  

Enligt den fördjupade översiktsplanen som antogs 2009 (FÖP09) är den sydvästra delen av det aktuella 
området lämpligt för företag och service. Den norra delen av det aktuella området ingår delvis i ett 
område inom vilket kommunen har för avsikt att utreda lämpligheten av bostäder. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Orienteringskarta, 2023-02-15  
Begäran om planbesked, version 2, 2023-01-16 
Begäran om planbesked, 2022-11-10 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Beskrivning av ärendet 

Begäran om planbesked 
Företaget Jerkland Fastighetsutveckling AB har den 10 november 2022 begärt planbesked för att 
genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 800-900 bostäder och cirka 20 000 kvadratmeter 
lokaler för bland annat livsmedelshandel och volymhandel. Därutöver redovisas yta för äldreboende. 
Bostäder föreslås i flerbostadshus och småhus. Området som begäran avser utgör del av fastigheterna 
Ysby 3:4, Ysby 3:10, Ysby 2:2 och Välås 1:3.  

Angöring till området föreslås via ny cirkulationsplats vid Onsalamotet över fastigheten Välås 3:75 
samt via befintlig cirkulation på Onsalavägen väster om Kolla Parkstad över kommunens fastighet 
Kolla 5:6. Sökanden saknar rådighet för väg över fastigheten Välås 3:75 som ägs av Biltema Real 
Estate Sweden AB.  
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Från cirkulationen vid Onsalavägen redovisas en anslutningsväg över Kolla 5:6 och Ysby 3:10 till 
Gräskärrsvägen. Enligt sökanden finns just nu en möjlighet att ordna rådighet över den del av Ysby 
3:10 där vägen är föreslagen.  

Beskrivning av platsen 
Fastigheterna är belägna i Gräskärr, mellan väg E6 och Onsalavägen, och ingår inte i en detaljplan. 
Området utgörs av både öppen jordbruksmark i sydväst och kuperad skogsterräng i norr och öster. 
Inom området finns idag ett 20-tal villor placerade i randen mellan skog och mer öppen mark.  

Området som föreslås för bostadsbebyggelse ligger i direkt anslutning till verksamhetsområdet 
Klovsten etapp 2. Under våren 2023 kommer arbetet påbörjas med att fylla ut området vilket beräknas 
att pågår under cirka 10 år. Därefter är det kommunens intention att genom en detaljplan möjliggöra 
för området att bebyggas och användas för verksamheter.  

Området angörs i dag från Onsalavägen via Gräskärrsvägen, en mindre grusväg som försörjer ett 20-tal 
villor som ligger utspridda i området. Vägen ingår i en gemensamhetsanläggning som sköts av 
Gräskärrs vägförening.  

Genom området går en större kraftledning i öst-västlig riktning som kommunen har tillstånd att 
markförlägga. I dagsläget finns det inte något beslut om eller när arbetet ska genomföras. Arbetet är 
förenat med mycket höga kostnader. Ledningen i sitt nuvarande läge påverkar möjligheten till 
utbyggnad i området.  

Kommunens översiktsplan och Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 
Enligt kommunens översiktsplan är Kungsbacka stad en prioriterad utvecklingsort och här kommer 
mer än hälften av de nytillkomna bostäderna att byggas. I staden ska ges plats för ett växande 
näringsliv, både i stadens centrum och i verksamhetsområden. En större stad får större utbud, mångfald 
och puls vilket också attraherar attraktiv arbetskraft till kommunen och kan göra staden till ett 
besöksmål.  

I den nya kommunomfattande översiktsplanen har bedömningen gjorts att en stor del av kommande 
mark för näringslivet måste lösas inom ramen för den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för staden 
Kungsbacka. Kommunen behöver inom staden avsätta och säkra mark för nya företagsetableringar, 
kommunal service som återvinningscentral samt för företag inom staden som behöver flyttas när 
central verksamhetsmark omvandlas till blandstad. Initialt i det pågående arbetet med ny fördjupning 
av översiktsplanen har verksamhetsmark i de bästa logistiska lägena, som utmed väg E6, 
utkristalliserats som extra viktig för stadens fortsatta utveckling. Därför talar mycket för att den 
attraktiva marken närmast väg E6 bör avsättas som verksamhetsområde. Inom utredningsområdet för 
FÖP Staden är det sannolikt mer framkomligt att bereda de ytor som ligger direkt öster om motorvägen 
som verksamhetsmark än ytorna väster om motorvägen.  

Området som är aktuellt i den här begäran om planbesked ligger i just ett sådant läge, exponerat vid 
motorvägen och vid en entré till Kungsbacka stad. Här behöver mark för näringslivet prioriteras 
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framför mark för bostäder. En framtida bostadsutveckling i Gräskärr måste utredas mot bakgrund av 
vilken omfattning kommunen vill utveckla verksamheter/handel i området. Därför är det 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning att resultatet av arbetet med fördjupningen av översiktsplanen 
för Kungsbacka stad ska inväntas innan positivt planbesked lämnas. 

På sikt kan verksamhetsområdet i Gräskärr växa norr ut och kopplas samman med Klovsten. Området 
närmast väg E6 är utsatt för buller och lämpar sig därför väl för verksamheter. Sannolikt är det 
verksamheter som inte lämpar sig för en mer central placering i staden som kommer ha behov av 
etablering här. 

Kungsbackaskogen är ett mycket välanvänt skogs- och rekreationsområde och dess popularitet visar på 
behovet av den nära skogen. När Kungsbacka växer ökar också behovet av områden för rekreation och 
därför behöver kommunen se över om och hur Kungsbackaskogen kan växa och utvecklas för detta 
ändamål. En sådan utredning görs inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka 
stad. 

I begäran om planbesked finns ytor redovisade för skola och förskola inom kommunens fastighet Kolla 
5:6. I dag pågår redan arbete med detaljplan för en större förskola för 160 barn inom Kolla 5:6. Denna 
planering och utbyggnad sker för att fylla dagens behov av förskoleplatser. Föreslagen exploatering 
kräver därför andra ytor för skola och förskola än de som begäran föreslår inom kommunens fastighet 
Kolla 5:6. Uppskattningsvis behövs mellan 35 000 till 45 000 kvadratmeter markyta för förskolor och 
grundskola, som behöver planeras in inom exploatörens mark. Kommunen äger ingen mark inom 
området som begäran avser och kommer därför behöva köpa in de delar som planeras för kommunal 
service.   

För att gynna en positiv utveckling i kommunen krävs en noggrann avvägning av markanvändningen i 
Kungsbacka stad. Detta arbete pågår just nu inom ramen för den nya fördjupad översiktsplan för 
staden. Den nu aktuella begäran behöver därför sättas in i ett större perspektiv för att 
markanvändningen ska bli den bästa utifrån kommunens intresse av en positiv och hållbar utveckling 
av staden såväl som kommunen som helhet.  

Planprogram 
Under tidig vår 2011 genomförde kommunen ett samråd av förslag till planprogram för fastigheterna 
Välås 1:3 och Välås 3:75. Området ligger norr om Onsalamotet, öster om och i direkt anslutning till 
väg E6. Planprogrammet föreslog att volymhandel, såsom försäljning av bilar, elektronik, vitvaror och 
bildelar, skulle tillåtas på platsen. Planprogrammet fastslog samtidigt att dagligvaruhandel inte var 
lämpligt här. Volymstudier gjorda i planprogrammet redovisar en exploatering på cirka 18 600 
kvadratmeter bruttoarea inom ett område som är cirka 10 hektar stort. 

I september 2013 beslutade kommunstyrelsen att arbetet med planprogram för området skulle 
avbrytas, detta på begäran från fastighetsägaren till Välås 3:75. Anledningen var det behov av 
omfattande ombyggnad av Onsalamotet som framkommit under arbetet med planprogrammet. 
Exploatören såg ingen möjlighet att finansiera ombyggnaden.  
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Riksintressen 
Väg E6 utgör ett riksintresse vilket innebär att den är av nationellt intresse och en viktig väg för 
långväga resor och transporter. Vägen har stor betydelse för såväl näringsliv som för arbetspendling 
och är rekommenderad som primär transportled för farligt gods.  

Hälsa och säkerhet 

Risk för buller 
Området är utsatt för trafikbuller från väg E6 och Onsalamotet. Väg E6 är ett riksintresse och en viktig 
väg för resor och transporter. Ny bostadsbebyggelse ska därför planeras i lägen som inte påverkar detta 
intresse negativt. Även om bostadsbebyggelsen kan utformas på ett sådant sätt att nuvarande 
riktvärden för buller uppfylls innebär lokaliseringen att området är utsatt för höga ljudnivåer stora 
delar av dygnet som riskerar att påverka boendekvaliteten negativt.  

Området kan utsättas för buller från verksamhetsområdet Klovsten. När Klovsten utökas söder ut 
genom etapp 2 minskar avståndet till föreslagen bebyggelse. Detta innebär en ökad risk för 
bullerstörningar vid bostäderna men också risken att bostadsbebyggelsen hindrar verksamheter att 
verka i närområdet eftersom krav på bullerreducerande åtgärder alltid riktas mot den bulleralstrande 
verksamheten.  

Risk för ras och skred 
Den kuperade och sluttande terrängen inom området innebär att det finns risk för ras och blocknedfall. 
Enligt beräkningar gjorda av SGU, Sveriges geologiska undersökning, finns risk för skred inom delar 
av området längs med Gräskärrsvägen.  

Trafik 
Nu gällande fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP09) avgränsas i väster av väg E6 och 
området Gräskärr ligger därmed i den yttre, sydvästra delen av Kungsbacka stad. Avstånd från området 
till närmsta busshållplats är cirka 500 meter och till Kungsbacka resecentrum är det cirka 3 kilometer. 
Förslaget som lämnats in redovisar hur fordonstrafik kan ledas genom handelsområdet och vidare upp i 
bostadsområdet och därefter ner till Onsalavägen. Enligt åtgärdsvalsstudien Varberg - Göteborg som är 
utförd av Trafikverket har Onsalamotet en begränsad kapacitet och bristande trafiksäkerhet och därför 
behov av att byggas om. En ombyggnad kan påverka såväl placering av föreslagen ny cirkulation från 
Onsalamotet in i området, som möjliga ytor för utbyggnad inom området.  

Samhällsbyggnadskontoret har samrått begäran om planbesked med Trafikverket som befarar att 
bostäder i detta läge i staden bygger in ett bilberoende då avståndet till god kollektivtrafik är längre än 
rekommenderat. Staden bör byggas inifrån och ut och ny bostadsbebyggelse lokaliseras närmare god 
service och kollektivtrafik. 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.  
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Teknisk försörjning 
Idag försörjs området med vatten och spillvatten via privat VA-förening men området ligger som ett 
utredningsområde i VA-utbyggnadsplanen. Kommunala vatten- och spillvattenledningar finns öster 
om området längs med Onsalavägen. Dagvatten från större delen av området rinner mot Onsalavägen 
och sedan söderut och vidare till Kungsbackaån. En exploatering inom området kräver stora nya öppna 
lösningar för fördröjning och rening av dagvatten, hantering av skyfall och säker avledning mot 
Kungsbackaån. Anläggningarna ska placeras inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, 
inom de fastigheter som ingår i begäran om planbesked.  

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



1 000 m
Skala: 1:25 000 (vid A4 stående)

Orienteringskarta, 2023-02-15
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
. @nordr.com

 Telefon
-

 Postnummer och ort
16903 Solna

 Adress
Box 3024

 c/o
Nordr Sverige AB

 För- och efternamn

 Personnummer

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #45730 | Inskickat av:   | 2022-11-09 11:11

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
. @nordr.com

 Telefon
-

 Efternamn Förnamn

 Eventuell fakturareferens
3241-24870

 E-postadress
. @nordr.com

 Telefon
-

 Postort
Solna

 Postnummer
16903

 Utdelningsadress
Box 3024

 Organisationsnummer
559021-7237

 Företag
Jerkland Fastighetsutveckling AB

Kontaktuppgifter företag

Företagets kontaktperson

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

Nej

Kontaktuppgifter fastighetsägare

Notera att ett medgivande från fastighetsägare måste bifogas. Medgivandet laddas upp på sista 
sidan i e-tjänsten tillsammans med övriga bilagor. 
Om fastigheten ägs av flera fastighetsägare fyller du i en per rad.

Förnamn Efternamn Telefon E-postadress

 

 

 

 

2. Fastighet
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För vilken eller vilka fastigheter ansöker du om planbesked?

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Kungsbacka Ysby 1:3  

Kungsbacka Ysby 2:2  

Kungsbacka Ysby 3:4  

Kungsbacka Ysby 3:10  

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.

Se Bilaga Utvecklingskoncept

Vad beskriver bäst din ansökan?

Bostäder
Handel
Kommunal service

3. Bilagor

Vill du bifoga en situationskarta?

Ja

Situationskarta

    (443 KB)Bilaga Etappindelning Gräskärr.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?

Ja

Beskrivning

    (5,12 MB)Bilaga Utvecklingskoncept Gra&#776;ska&#776;rr.pdf
    (203 KB)Ansökan om planbesked Stadsutveckling Gäskärr 221109.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Medgivande

Du måste bifoga ett medgivande från fastighetsägaren.

    (517 KB)Fullmakt Ysby 2_2.pdf
    (62 KB)Medgivande planansökan Ysby 3_10.pdf
    (109 KB)Medgivande planansökan Ysby 1_3.pdf
    (207 KB)Medgivande planansökan Ysby 2_2.pdf
    (125 KB)Medgivande planansökan Ysby 3_4.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Bilaga - Etappindelning detaljplanel5ggning 
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Planansökan 2022

En hållbar stadsdel i Kungsbacka 
med tydlig anpassning till naturens 
förutsättningar

Tillför 800-900 bostäder i form av lägenheter 
och småhus, ca 20 000 kvadratmeter ytor 
för företagande i form av såväl större som 
småskalig handel och service samt plats för 
äldreboende. I området finns även kommunal 
mark mot Onsalavägen som skulle kunna 
nyttjas till mindre verksamheter, utöver 
förskola och skola.

En platsutveckling som förstärker och 
definierar Kungsbackas södra entré.

Byggnader och vägar anpassas till naturens 
nivåskillnader. Värdeskapande element 
tillgängliggör kvaliteter som havsutsikt, skog 
och platser för aktivitet och återhämtning. 

Området kompletterar stadsdelen Kolla 
med ytterligare service och skapar en trygg 
koppling till rekreation, upplevelser och 
träning i Kungsbackaskogen.

Nya gång- och cykelstråk kopplar både mot 
staden och havet, bilpooler och kollektivtrafik 
genom området gör det lätt att leva hållbart. 

Ny handel underlättar vardagen för boende 
i bl.a Onsala, Vallda och Fjärås utan att styra 
trafik genom stadskärnan. 

Möjlighet att bygga ut området i två etapper, 
med start i den sydöstra delen av området.

• 

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

Förutsättningar 
– områdets lämplighet för sitt ändamål

Områdets utveckling för både handel och 
bostäder stöds i gällande ÖP och FÖP.

Området består till stora delar av lågvärdig 
och avverkad skog. Ingen bruksvärdig 
jordbruksmark tas i anspråk.

Låg klimatrisk, för området finns ingen 
risk för översvämning från havet eller 
Kungsbackaån. Området är beläget utanför 
strandskyddsområde. 

Området ligger strategiskt väl placerat både 
för handel, service och bostäder. Ansluter 
direkt till befintligt vägnät via Onsalamotet 
och underlättar därmed transporter till och 
från handelsområdet utan att styra tung trafik 
genom Kungsbacka innerstad.

De större handelsverksamheterna bildar 
bullerbarriär mot E6 och möjliggör därför 
bostäder på en attraktiv plats.

Möjlighet finns till en koppling mellan Klovsten 
och södra Kungsbacka via området.

SAMMANFATTNING

Ärendenummer: #45730 | Datum: 2022-11-09 11:11 Bilaga 2 sida 2 av 12



Planansökan 2022

VISION
Med naturen runt hörnet och i anslutning till Kolla 
Parkstad är vår vision att forma en miljö som tar 
vara på lokala kvaliteter och bidrar till en hållbar 
framtid. Hälsa och livskvalitet är ledord i Gräskärr 
där det enkla ska vara det rätta för att möjliggöra 
ett hållbart samhälle. 
Gräskärr har goda förutsättningar att bli ett hållbart 
komplement till dagens Kungsbacka. Här finns 
möjlighet till bostäder, arbetsplatser, handel, 
service och rekreation i nära samverkan.

1. Kungsbacka växer
Gräskärr blir en förlängning av Kolla Parkstad 
men med en egen identitet. Fler invånare 
stärker det befintliga centrumet samtidigt som 
kompletterande service och handel tillförs.

2. Kvaliteter tillgängliggörs
Naturområden, havsutsikt, bostadskvaliteter, 
service och handel tillgängliggörs i det nya 
området. Gator, vägar och stigar kopplas till det 
befintliga vägnätet vilket bidrar till ökad trygghet 
och samverkan.

3. Socialt blandade bostäder tillförs
En variation av byggnadstyper och 
upplåtelseformer tillgodoser olika människors 
behov. Möjligheten av att bo kvar i Gräskärr i 
olika skeden av livet ger social hållbarhet och ett 
engagemang i närområdet.

4. Verksamheter läggs till
Volymhandel, mindre handel, service och andra 
verksamheter blir en del av det nya området. Den 
nära staden, där invånarnas behov är nåbara i 
närområdet, ger ökad livskvalitet.

5. Den södra entrén stärks
Gräskärrs identitet, karaktär och innehåll stärker 
den södra entrén till Kungsbacka.

6. Kopplingar mot sydväst
Ett handelsområde i anslutning till E6:an gör att 
invånare från Onsala, Vallda, Fjärås och Kolla 
Parkstad inte behöver passera stadskärnan för att 
handla vilket minskar onödig trafik genom centrum.

6 VALLDA
1

2

2

2

3

4
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6 ONSALA

KUNGSBACKA
SKOGEN

STIG TILL
NATUROMRÅDE

GC-VÄG MOT 
CENTRUM OCH TÅG

GC-VÄG MOT
VALLDA

GC-VÄG MOT
ONSALA

GC-VÄG MOT
INLAG

NATUR & HAV

UTSIKTEN

BERGET

ÄNGEN

HÖJDEN

KUNGSBACKASKOGEN

KUNGSBACKAS 
SÖDRA ENTRÉ

KOLLA PARKSTAD

Utv.omr.
kommunal 
service

Utv.omr.
mindre
versamheter

Utv.omr.
bostäder

Utv.omr.
bostäder

HANDEL

Övergripande struktur

Utvecklingsområden
På kommunal mark norr 
om aktuella fastigheter 
föreslås fortsatt 
bostadsutveckling.
Längs med 
Onsalavägen mot 
Kolla Parkstad föreslås 
utökning av kommunal 
service som förskola 
och skola, samt plats för 
mindre verksamheter 
som i nuläget ligger mer 
centralt.

Primära kopplingar

Sekundära kopplingar

Ny busshållplats

Bef. busshållplats

Plats/torg
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INLAST.

PLANTOR

FISK

HP
CAFÉ

MATBUTIK

BYGGHANDEL

BLOMMOR

CO-WORKING
GYM

Situationsplan
Skala 1:2000 (A3) 0 100m

Den södra entrén
Det nya området stärker den södra infarten till Kungsbacka. 
Bebyggelse och verksamheter annonseras från håll och Gräskärr blir en 
tydlig och välkomnande entré till staden.

Förutom bostäder finns här områdets kommersiella mötesplats vid torget 
i anslutning till både volymhandel och mindre butiker. Här träffas de som 
bor, arbetar eller är på besök i Gräskärr. Hit kan man ta med sig datorn 
och bekvämt arbeta eller göra läxor i hemmets närhet och sedan hänga 
kvar på en fika i eftermiddagssolen på torget. Kanske finns här även ett 
minibibliotek där man kan låna, lyssna och läsa böcker som en filial till 
Fyrens bibliotek.

Matbutiken, byggvaruhandeln och småskalig handel är lättillgänglig 
både för de som passerar på E6:an och för de som bor i Gräskärr med 
omnejd.
  
På volymhandelns tak finns solceller och växtlighet. Solenergin används 
till verksamheterna på plats och till laddstolpar på parkeringen. Det 
är enkelt att ställa cykeln vid de olika entréerna och på torget finns en 
busshållplats. De gröna taken isolerar, fördröjer dagvatten och bidrar till 
biologisk mångfald.

SOLCELLER PÅ TAK

GRÖNT TAK

Vy från E6:an norr om Onsalamotet 
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Vy över torget
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Vy från förlängningen av Gnejsvägen i Kolla Parlstad

Planansökan 2022

SKOLA

IDROTTSHALL

MATSAL/
BIBLIOTEK

GRÖNSTRÅK

GRÖNSTRÅK

SMÅ-
VERKSAMHETER

BILPOOL

BASKET
HP

FÖRSKOLA

LEKPLATS

ODLING

CYKELCAFÉ

Situationsplan
Skala 1:2000 (A3) 0 100m

Kungsbacka växer
Gräskärr blir en förlängning av Kolla Parkstad men med en egen 
identitet. Fler invånare stärker det befintliga centrumet samtidigt som 
kompletterande service och kvaliteter tillgängliggörs.  

I den direkta anslutningen till Kolla Parkstad finns områdets aktiva 
mötesplats. Här kan man spola av och pumpa cykeln, spela basket och 
hyra bil eller lådcykel. Här finns också en av områdets busshållplatser 
som alternativ för längre transporter för olika målgrupper och åldrar. 

De som bor i närheten behöver inte fylla sin bostad med ägodelar 
som sällan används. Istället kan verktyg, symaskin, trädgårdsredskap, 
campingutrustning mm hyras.

Vid uthyrningen kan man även köpa en kaffe, en kall dricka eller några 
smörgåsar till en picknick.

Skola och förskola längs Onsalavägen integreras med och blir en 
del av entrén till området. Under kvällar och helger kan naturlekplats 
och bollplan användas av Gräskärrs småbarnsfamiljer, samlingssalen 
kan hyras som mötes- eller festlokal och idrottshallen kan nyttjas av 
föreningslivet.
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Vy från skogen mot en av radhuslängorna

Planansökan 2022

ÄLDREBOENDE GRILLPLATS

ODLING

DAGVATTENDAMM

DAGVATTENDAMM

UTSIKTS-
PLATS

BLÅBÄR

UTEGYM

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
KOPPLAR KUNGBACKASKOGEN 

TILL GRÄSKÄRR

Kvaliteter tillgängliggörs
Gräskärr utvecklas i samspel med områdets naturvärden. Det mesta av 
marken som föreslås bebyggas är avverkad och lågvärdig skog, men 
med värdefulla inslag av skogsdungar, stenmurar, bergsknallar och 
havsutsikt som tillgängliggörs. Så mycket som möjligt av naturen sparas 
och kompletteras med arter som gynnar den biologiska mångfalden. 

Upplysta stigar i skogen samt gång- och cykelvägar mellan husen 
kopplas till det befintliga vägnätet. Det bidrar till trygghet och samverkan 
mellan befintliga och nya områden.

I områdets inre delar finns mindre mötesplatser och möjlighet 
till gemensamma aktiviteter och bilfri lek. Här finns dammar för 
dagvattenhantering, odling, utkiksplats, lek- och grillplatser. 
I de yttre delarna ger utsikten från bostaden en känsla av att befinna 
sig mitt i naturen nästan på egen hand. Centralt placerat ligger ett 
äldreboende i anslutning till naturen och områdets aktiviteter.

Mellan husen och även ute i skogspartier finns skulpturer och 
installationer. Den konstnärliga utsmyckningen lockar besökare till 
promenader, lek och rika upplevelser. 

Situationsplan
Skala 1:2000 (A3) 0 100m

UTVECKLINGSOMRÅDE
FÖR BOSTÄDER PÅ 
KOMMUNAL MARK
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SKOGEN

UTSIKTEN

HÖJDEN

ÄNGEN

BERGET

HANDEL

HP

HP

MINDRE
VERKSAMHETER

SKOLA

FÖRSKOLA

UTVECKLINGSOMRÅDE
FÖR BOSTÄDER

MÖJLIG KOPPLING
FRÅN KLOVSTEN

STIG TILL
NATUROMRÅDE

GÅNG- & CYKELVÄG
TILL ONSALA

Situationsplan
Skala 1:5000 (A3) 0 250m

Helheten
I tider av klimatomställning och digitalisering är social och ekologisk 
hållbarhet en självklarhet.

I Gräskärr vill vi skapa ett klokt och mänskligt tillägg till dagens 
Kungsbacka med en variation av bostäder, arbetsplatser, förskola, natur, 
handel, service och nya mötesplatser.

Här ska alla känna sig välkomna. Möjlighet till samverkan och 
kvarboende bidrar till gemenskap, engagemang och trygghet. 
Den planerade bebyggelsen kommer bestå av socialt blandade 
boendeformer i form av lägenheter, radhus och parhus i varierande 
storlekar. Utöver detta planeras även ett äldreboende. 

Transporter
I det blandade samhället där invånarnas behov finns inom räckhåll 
minskar behovet av det privata bilanvändandet. 

I Gräskärr finns flera alternativ till den egna bilen. Nya gång- och 
cykelvägar kopplas till befintliga, en busslinje dras in i området och 
bilpooler samt lådcyklar möjliggör tillfälliga transportbehov. Utöver det 
finns tågstationen 2 km bort för längre resor.

Parkering
I Gräskärr är det i huvudsak markparkering som gäller för personbilar. Ett 
skäl till det är att bilanvändandet är i förändring. Markparkering ger i en 
sådan process framtida flexibilitet i jämförelse med nedgrävda garage. 

15-minuters staden diskuteras i olika delar av 
världen sedan en tid tillbaka. Grundprincipen 
innebär att allt invånarna behöver ska finnas 
inom 15-minuters gång- och cykelavstånd.

Vi känner igen 15-minutersstaden från 
50-talets ABC-stad där arbete, bostäder 
och centrumverksamhet i nära samverkan 
förespråkades. En uppdaterad variant kallas 
ABCDE-staden med tilläggen digitalisering 
och ekosystem som som tillsammans med 
närhetsprincipen möjliggör en hållbar 
utveckling av våra samhällen.

15 m
in

Sammanställning
Lägenheter 
700 st  - 64 270 m² BTA

Småhus
162 st  - 25 920 m² BTA

Verksamheter
Bygghandel  12 000 m² BTA
Matbutik  5 500 m² BTA
Småhandel 1 100 m² BTA
Äldreboende 4 500 m² BTA
Skola  8 800 m² BTA
Förskola 1 000 m² BTA

Totalt bostäder 
862 st  - 90 200 m² BTA
 
Totalt verksamheter 
32 900 m² BTA

ETA
PP 1

ETA
PP 2
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I de prioriterade utvecklingsorterna, Kungsbacka 
stad, Åsa och Anneberg kommer större delen av 
kommunens tillväxt att ske. Gemensamt för de 
tre är det att de har stationer som erbjuder god 
kollektivtrafik. Utveckligen i dessa orter är så viktig 
att det behöver utredas i en fördjupad översiktsplan 
som visar hur orten växer bäst. En sådan utredning har 
redan gjorts för Åsa. Vårt mål är att utvecklingen i alla 
de tre prioriterade utvecklingsorterna ska styras av en 
aktuell fördjupad översiktsplan. 

Mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i 
kommunen ska byggas i Kungsbacka stad. I staden 
ska plats för ett växande näringsliv, både i stadens 
centrum och verksamhetsområden. ges. En större 
stad får större utbud, mångfald och puls vilket också 
attraherar attraktiv arbetskraft till kommunen och kan 
göra staden till ett besöksmål. För att utveckligen 
ska kunna ska på ett för invånarna så bra sätt som 
möjligt behöver vi utreda Kungsbacka stad närmare 
i en fördjupad översiktsplan. Det finns en gällande 
fördjupad översiktsplan från 2009, men den behöver 
inom kort revideras. 

Källa: ÖP 2022 Kungsbacka - Användning av mark och 
vatten

Onsalamotet är kommunens framtida 
stora sammanhållande område för 
företag. Området, se utbredning på karta, 
uppgår till 20-30 hektar. Onsalamotet har 
mycket goda förutsättning som område 
för företag; det är både attraktivt och 
tillgänglig. Exponeringen vid motorvägen 
och infarten till Kungsbacka kan knappast 
bli bättre. Tillgängligheten gör området 
särskilt lämpligt för företag som är 
beroende av exponering och genererar 
transporter. Åkerier och företag för 
omlastning eller lagerhantering bör dock 
inte vara belägna här utan vid Fjärås 
stationssamhälle. 

I stort sett hela området är privatägt - 
kommunen äger mindre delar. Det är 
av mycket stor betydelse att området 
så snart som möjligt blir föremål för 
planeringsåtgärder och utvecklas som 
kommunens nya verksamhetsområdet. 
Området är en viktigt entré till 
Kungsbacka, vilket ställer höga krav på 
gestaltning.

Källa: FÖP 2009 - Kungsbacka stad 2020
 Utbyggnad av områden för företag

Ett tjugotal fastigheter ligger i dag 
längs Gräskärrsvägen som vid en 
utbyggnad kommer att ingås som en del 
i området. Området ligger i anslutning till 
Kungsbackaskogen. Utredningar om VA-
sanering, buller, tillfart och radon behöver 
också. En större elledning som går 
genom området påverkar möjligheterna 
att bygga ut. Kommunstyrelsen har 
2007-02-21 beslutat att utreda området 
i samband med den här fördjupade 
översiktsplanen. Marken är både privat 
och kommunal. 

Källa:  FÖP 2009 - Kungsbacka stad 2020  
 Utbyggnad och utredning av  
 bostadsområden

UNDERLAG FRÅN KOMMUNAL PLANERING
Kungsbacka stad VII. Gräskärr

5. Onsalamotet
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Bullerutredning från Spacemaker.

Grönt visar 0-60 dB vilket möjliggör alla sorters bostäder.
Gult visar 60-65 dB vilket möjliggör bostäder på max 35 kvm alternativt hälften av rummen mot tyst sida.

Skissförslag i utredning:
- Volymhandel 9 m höga byggnader
- Bostadshus i 5 våningsplan 
- Bullerskärm vid väg 4 m hög 
- Bullerskärmar på volymhandels tak 3 m höga 

Dagens bullernivåer utan byggnader

Dagens bullernivåer med föreslagna byggnader

Dagens bullernivåer med föreslagna byggnader, bullerskärm vid väg och bullerskärm på tak på handelsbyggnader närmast E6:an

AKUSTIK
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kynninGsrud NOUR 

Ansokan am planbesked — Stadsutveckling Graskarr, Kungsbacka 

Inledning och etappindelning 

Ansoker om planbesked for Stadsutvecklingsprojekt Graskarr enligt bifogat koncept med tillhorande bilagor. 

Planlaggningen foreslAs genomforas i tv5 etapper enligt Bilaga Etappindelning med start av Etapp 1 och 

darefter Etapp 2 

Sokande 

Nordr Sverige AB och Kynningsrud Bostader AB genom Jerkland Fastighetsutveckling AB 

tillsammans med Kynningsrud Kommersiellt AB 

Berorda fastigheter 

Ysby 1:3, Ysby 2:2, Ysby 3:4 och Ysby 3:10 

Med vanliga halsningar 

Goteborg 2022-11-08 

Jerkland Fastighetsutveckling AB Kynningsrud KomnersieIIt AB 

Bilagor 

Etappindelning detaljplanelaggning 

Utvecklingskoncept 

Medgivande fran fastighetsagare Ysby 1:3, Ysby 2:2, Ysby 3:4, Ysby 3:10 
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Kontaktpersoner: 

NOUR 

Jerkland Fastighetsutveckling AB 

@kynningsrud.se Tel (Aven Kynningsrud Bostader AB) 

 @nordr.com Tel Aven Nordr Sverige AB) 

Kynningsrud Kommersiellt AB 

@kynningsrud.se Tel  

Betainingsmottagare 

Jerkland Fastighetsutveckling AB Org.nr. 559021-7237 

C/O Nordr Sverige AB 

Box 3024 

169 03 Solna 

[-post: faktura@nordr.se 

Markning: 3241-24870 
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Namnteckning 

Fullmakt 

Undertecknad agare till fastigheten Ysby 2:2, I Kungsbacka kommun, Hallands 

Ian, ger harmed , fullmakt att foretrada mig vid 

forsaljning av del av ovan angiven fastighet, kallad Graskarr. Kopare är nybildat 

bolag med foljande org.nr:559021-7237. 

Med fullmakten foljer raft: 

-all forhandla med tilltankta kopare, 

-all underteckna kopekontrakt, kopebrev och likvidavrakningshandlingar, 

-all kvittera och uppbara kopeskilling, 

-all godkanna pantsattning, 

-all ansoka om inteckning/pantbrev, 

-at foretrada oss hos myndighet i angelagenheter rOrande forsaljning av 

Graskarrsdelen av Ysby 2:2( Oster om motorvagen). 

Ort och datum 

c 20'22-

pers.nr 

Ovanstaende fullmaktgivares egenhandiga namnteckning bevittnas: 

Namnfortydligande Namnfortydligande 
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Fullmakt 

Undertecknad agare till fastigheten Ysby 2:2, I Kungsbacka kommun, Hallands 

Ian, ger harmed , fullmakt att foretrada mig vid 

forsaljning av del av ovan angiven fastighet, kallad Graskarr. Kopare är nybildat 

bolag med foljande org.nr:559021-7237. 

Med fullmakten foljer ratt: 

-att forhandla med tilltankta kopare, 

-att underteckna kOpekontrakt, kopebrev ochlikvidavrakningshandlingar, 

-att kvittera och uppbara kopeskilling, 

Att godkanna pantsattning, 

-att ansoka om inteckning/pantbrev, 

-att foretrada oss has myndighet i angelagenheter rorande forsaljning av 

Graskarrsdelen av Ysby 2:2( aster am motorvagen). 

Ort och datum 

s--

pers.nr 

Ovanstaende fullmaktgivares egenhandiga namnteckning bevittnas: 

Namnfortydligande Namnfortydligande 
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Namn 

Fullmakt 

Undertecknad agare till fastigheten Ysby 2:2, i Kungsbacka kommun, Hallands 

Ian, ger harmed , fullnnakt att foretrada mig vid 

fOrsaljning av del av ovan angiven fastighet, kallad GrasUrr. Kopare är nybildat 

bolag med foljande org.nr: 559021-7237. 

Med fullmakten foljer ratt: 

-att forhandla med tilltankta kopare, 

-att underteckna kopekontrakt, kopebrev och likvidavrakningshandlingar, 

-att kvittera och uppbara kopeskilling, 

-att godkanna pantsattning, 

-att ansoka om inteckning/pantbrev, 

-att foretrada oss hos myndighet i angelagenheter rorande forsaljning av 

Graskarrsdelen av Ysby 2:2(oster om motorvagen). 

Ort och datum 

Namnteckning pers.nr 

fullmaktgivares egenhandiga namnteckning bevittnas: 

Nannnfortydligande 

Namn 

Namn
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Medgivande ansokan om planbeskedfr Kungsbacka kommun 

Harmed larrinar vi vart medgivande till Nordr Sverige AB Org.nr 556550-7307 att via Jerkland 

l, astighetsutveckling AB Org.nr 559021-7237 ansiika orn planbesked for del av fastigheten 

'Y'sby 31.0 Kungsbacka kommun. 

2022-11.-O --
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KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2023-03-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 69 Dnr 2022-00931 
Ansökan om planbesked Lärkan 14 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplanläggning för att pröva lämpligheten av bostäder i flerbostadshus inom 
Lärkan 14, i Kungsbacka stad. Möjlig exploatering, såsom antal lägenheter och 
våningsantal, ska utredas under detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för bostäder i flerbostadshus inom Lärkan 14, i 
Kungsbacka stad. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en komplettering med bostäder i de centrala delarna av 
Kungsbacka stad och överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för 
Kungsbacka stad, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Lärkan 14 har den 14 december 2022 begärt planbesked för 
att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus. Begäran 
om planbesked innehåller förslag på ett flerbostadshus i tre våningar med en volym 
som liknar de flerbostadshus som finns i direkt närhet till platsen.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan K27 som vann laga kraft 1954. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostäder, handel och 
garage och byggnader får uppföras i ett våningsplan. I planbeskrivningen står att 
syftet med att tillåta handel var att ge möjlighet för en närbutik i området. Bredvid 
Lärkan 14 ligger fastigheten Lärkan 15. Här reglerar samma detaljplan, K27, att 
användningen ska vara bostäder i upp till tre våningar. Även här tillåts handels- och 
hantverksändamål om det bedöms vara lämpligt.  

Fastigheten Lärkan 14 är 1 430 kvadratmeter och byggrätten i gällande detaljplan är 
600 kvadratmeter. Byggnaden som finns där i dag uppfördes 1959, är i ett 
våningsplan och inrymmer en butikslokal och ett garage. Inom angränsande 
fastighet, Lärkan 15, finns ett flerbostadshus i tre våningsplan.  

Bostadshuset inom Lärkan 15 bildar tillsammans med flerbostadshusen inom Staren 
10, Ärlan 11 och Svalan 12 en kringbyggd gård, avskild från trafiken på Kungsgatan 
och med gröna miljöer för gemensam utevistelse. Hela kvarteret är uppmärksammat i 
kommunens Kulturmiljöprogram som välbevarat och med höga arkitektoniska 
kvaliteter.  

Enligt kommunens översiktsplan ska mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i 
kommunen byggas i Kungsbacka stad. Här erbjuds god kollektivtrafik och ett stort 
serviceutbud. Begäran innebär en komplettering med bostäder i en central del av 
Kungsbacka stad och stämmer därför med kommunens översiktsplan. Med 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram behöver en ny byggnad ta stor 
hänsyn till platsens förutsättningar utifrån ett kulturmiljöperspektiv. Antalet 
våningar, materialval och byggnadsdetaljer behöver särskilt studeras.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Orienteringskarta, 2023-02-15 
Begäran om planbesked, 2022-12-14 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2023-02-15 
Diarienummer 

KS 2022-00931 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Stina Wikström 
0300-834024 
Planarkitekt 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Planbesked för Lärkan 14 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av bostäder i flerbostadshus inom Lärkan 14, i Kungsbacka stad. Möjlig exploatering, 
såsom antal lägenheter och våningsantal, ska utredas under detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för bostäder i flerbostadshus inom Lärkan 14, i Kungsbacka stad. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en komplettering med bostäder i de centrala delarna av Kungsbacka stad och 
överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad, varför kommunen 
ställer sig positiv till förfrågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Lärkan 14 har den 14 december 2022 begärt planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus. Begäran om planbesked innehåller förslag 
på ett flerbostadshus i tre våningar med en volym som påminner om de flerbostadshus som finns i 
direkt närhet till platsen.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan K27 som vann laga kraft 1954. Den aktuella fastigheten är i 
plankartan redovisad som kvartersmark för bostäder, handel och garage och byggnader får uppföras i 
ett våningsplan. Bredvid Lärkan 14 ligger fastigheten Lärkan 15. Här reglerar samma detaljplan, K27, 
att användningen ska vara bostäder i upp till tre våningar.  

Fastigheten Lärkan 14 är 1 430 kvadratmeter och byggrätten i gällande detaljplan är 600 kvadratmeter. 
Byggnaden som finns där i dag uppfördes 1959, är i ett våningsplan och inrymmer en butikslokal och 
ett garage. Inom angränsande fastighet, Lärkan 15, finns ett flerbostadshus i tre våningsplan. 
Fastigheten omfattas av kommunens kulturmiljöprogram.  

Enligt kommunens översiktsplan ska mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i kommunen byggas 
i Kungsbacka stad. Här erbjuds god kollektivtrafik och ett stort serviceutbud. Begäran innebär en 
komplettering med bostäder i en central del av Kungsbacka stad och stämmer därför med kommunens 
översiktsplan. 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Orienteringskarta, 2023-02-15 
Begäran om planbesked, 2022-12-14 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Lärkan 14 har den 14 december 2022 begärt planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus. Begäran om planbesked innehåller förslag 
på ett flerbostadshus i tre våningar med en volym som liknar de flerbostadshus som finns i direkt 
närhet till platsen.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan K27 som vann laga kraft 1954. Den aktuella fastigheten är i 
plankartan redovisad som kvartersmark för bostäder, handel och garage och byggnader får uppföras i 
ett våningsplan. I planbeskrivningen står att syftet med att tillåta handel var att ge möjlighet för en 
närbutik i området. Bredvid Lärkan 14 ligger fastigheten Lärkan 15. Här reglerar samma detaljplan, 
K27, att användningen ska vara bostäder i upp till tre våningar. Även här tillåts handels- och 
hantverksändamål om det bedöms vara lämpligt.  

Fastigheten Lärkan 14 är 1 430 kvadratmeter och byggrätten i gällande detaljplan är 600 kvadratmeter. 
Byggnaden som finns där i dag uppfördes 1959, är i ett våningsplan och inrymmer en butikslokal och 
ett garage. Inom angränsande fastighet, Lärkan 15, finns ett flerbostadshus i tre våningsplan.  

Bostadshuset inom Lärkan 15 bildar tillsammans med flerbostadshusen inom Staren 10, Ärlan 11 och 
Svalan 12 en kringbyggd gård, avskild från trafiken på Kungsgatan och med gröna miljöer för 
gemensam utevistelse. Hela kvarteret är uppmärksammat i kommunens Kulturmiljöprogram som 
välbevarat och med höga arkitektoniska kvaliteter.  

Enligt kommunens översiktsplan ska mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i kommunen byggas 
i Kungsbacka stad. Här erbjuds god kollektivtrafik och ett stort serviceutbud. Begäran innebär en 
komplettering med bostäder i en central del av Kungsbacka stad och stämmer därför med kommunens 
översiktsplan. Med hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram behöver en ny byggnad ta stor 
hänsyn till platsens förutsättningar utifrån ett kulturmiljöperspektiv. Antalet våningar, materialval och 
byggnadsdetaljer behöver särskilt studeras.  

 

Malin Aronsson    Lovisa Eld 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



250 m
Skala: 1:5 000 (vid A4 stående)

Orienteringskarta, 2023-02-15

Lärkan 14
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
@fortinova.se

 Telefon

 Postnummer och ort
432 41 Varberg

 Adress
Norrgatan 10

 c/o
Fortinova AB

 För- och efternamn

 Personnummer

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #49998 | Inskickat av:   | 2022-12-12 19:06

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
av@fortinova.se

 Telefon
-

 Efternamn Förnamn

 Eventuell fakturareferens
-

 E-postadress
info@fortinova.se

 Telefon
-

 Postort
Varberg

 Postnummer
43241

 Utdelningsadress
c/o Fortinova AB, Norrgatan 10

 Organisationsnummer
559071-6568

 Företag
Fortinova Kungsbacka Lärkan 14 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 Lärkan 14 TINGBERGSVÄGEN 4
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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 LÄRKAN 14Fastighetsbeteckning: 
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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.

FORTINOVA KUNGSBACKA LÄRKAN 14 AB ansöker om planbesked för fastigheten Lärkan 14 i 
Kungsbacka. Befintlig byggnad är idag en kombination av garage och förråd. Vår bedömning är 
att platsen skulle bli till det bättre om möjligheten gavs för ändrad användning.

Vår avsikt med ansökan är att ändra användning till bostadsändamål inom fastigheten. 
Fastigheten har ett synnerligen bra läge för bostadsändamål med ca 700 m promenad till 
Kungsbacka Station och motsvarande avstånd till i princip all tänkbar service.

Bifogad volymskiss är i 3 våningar vilket är det samma som omkringliggande bebyggelse. Den L-
formade huskroppen stämmer även den överens med formen med delar av den 
omkringliggande bebyggelsen. Totalt omfattar förslaget en BYA om 633 kvm och en BTA om 1899 
kvm.

Fortinova är medvetna om att området är kulturminnesklassat och har därför tagit fram ett 
exempel från Göteborg för att illustrera att det med nybyggnation går att få ut uttryck som inte 
stör den omkringliggande bebyggelsen.

Vi har haft en initial dialog med planarkitekt Stina Wikström som varit positiv till en ändrad 
användning av fastigheten.

Fortinova äger de två närmaste fastigheterna Kungsbacka Lärkan 15 & Kungsbacka Svalan 12.

Vad beskriver bäst din ansökan?

Bostäder

3. Bilagor

Vill du bifoga en situationskarta?

Ja

Situationskarta

    (2,13 MB)2022-12-09 Volymstudie Lärkan.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?

Nej, jag har gjort min beskrivning i e-tjänsten
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LÄRKAN 14 AB
VOLYMSTUDIE, SKISS C
2022-12-09
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VOLYMSTUDIE LÄRKAN

VOLYMSTUDIE SKISS C

VOLYMSTUDIE - SKISS C

BYA: 633 kvm 
BTA: 633x3 = 1899 kvm (3 vån)

Plan

Elevation från söder

Vy från Sydost

Ärendenummer: #49998 | Datum: 2022-12-12 19:06 Bilaga 1 sida 2 av 4



VOLYMSTUDIE LÄRKAN

VOLYMSTUDIE SKISS C

VOLYMSTUDIE - SKISS C

Perspektiv från väst, Tingbergsvägen

Perspektiv från ost, TingbergsvägenVy från Nordost

Vy från Nordväst

Ärendenummer: #49998 | Datum: 2022-12-12 19:06 Bilaga 1 sida 3 av 4



VOLYMSTUDIE LÄRKAN

REFERENSPROJEKT

REFERENSPROJEKT

Brf Majstången Göteborg av JM AB, ansvarig arkitekt Kajsa Crona
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§ 80 Dnr 2022-00927 
Ansökan om planbesked för Hammerö 13:7 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplaneläggning av området Hammerö 13:7 m.fl. 

I detaljplanearbetet utreds lämplig exploateringsgrad samt blandning av 
upplåtelseformer, indelning av ytor för bostäder, grönytor, kommersiella och 
kommunala behov. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för området Hammerö 13:7 m.fl. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär främst tillskapande bostäder av olika upplåtelseform på icke 
jordbruksmark, vilket är mycket positivt. Förfrågan innehåller även viss del 
serviceutbud samt att bevara grönytor för friluftsliv. 

Deltar inte i beslut 
Magdalena Sundqvist (S) och Stefan Jägnert (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna Fastighets AB Hammerö och Eksta Bostads AB har den 12 
december 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för 
byggnation av en hållbar stadsdel med bostäder och service såsom co-
workinglokaler, närservice, äldreboende, skola och förskola inom fastigheterna 
Hammerö 13:7 och s:11. Antalet bostäder framgår inte av ansökan.  

Angöring till området föreslås via befintlig korsning vid Varbergsvägen och 
Nejlikevägen över kommunens fastigheter Kungsbacka 5:4 och s:1, som ligger 
mellan befintliga villafastigheter.  

Fastigheterna Hammerö 13:7 och s:11 är belägna i södra Forsbergen och ingår inte i 
en detaljplan. Området utgörs av kuperad skogsterräng med en planare yta uppe på 
berget i mitten av fastigheten. Den plana ytan ingår till största delen i Hammerö s:11, 
som är en samfälld grustäkt med väg som förvaltas av Hammerö storskifteslag.  

Området är oexploaterat i dag och används i stor utsträckning för vardagsnära 
friluftsliv, vilket välanvända promenadstigar vittnar om. Väster och söder om 
fastigheterna ligger södra Hammerö med cirka 100 villor längs utbyggda gator som 
angörs från Nejlikevägen. I öster gränsar området till ett tiotal villor och gårdar längs 
Fogdegårdsvägen. 

Förvaltningen för Teknik har inlett en utredning för lokalisering av ett nytt vattentorn 
i Kungsbacka stad. En första modellering visar att vattentornet lämpligen placeras i 
Forsbergen, men mer exakt plats är inte beslutad.   
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Enligt kommunens översiktsplan är Kungsbacka stad en prioriterad utvecklingsort 
och här kommer mer än hälften av de nytillkomna bostäderna att byggas. I den 
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ligger området för begärt 
planbesked utpekat som område där bostäder ska utredas med tanke på den kuperade 
terrängen, tillfartsvägar och markanvändning.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Begäran om planbesked, 2022-12-12 
Orienteringskarta, 2023-02-15 
Kommunstyrelsen 2022-06-21 §157 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att: 

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplaneläggning av området Hammerö 13:7 m.fl. 

I detaljplanearbetet utreds lämplig exploateringsgrad samt blandning av 
upplåtelseformer, indelning av ytor för bostäder, grönytor, kommersiella och 
kommunala behov. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
projektbeställning för upprättande av detaljplan för området Hammerö 13:7 m.fl. 
Förfrågan innehåller även viss del serviceutbud samt att bevara grönytor för 
friluftsliv. 

Fredrik Hansson (C) och Fredrik Kollberg (KD) yrkar bifall till Lisa Anderssons (M) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings och eget yrkande om bifall till ansökan. 
Ordföranden (M) prövar förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
ordförandens (M) eget yrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Planbesked för Hammerö 13:7 och s:11 i Kungsbacka stad 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom Hammerö 13:7 och s:11 i Kungsbacka stad.   

Beslutsmotivering 
I den nya kommunomfattande översiktsplanen har bedömningen gjorts att mer än hälften av de 
nytillkomna bostäderna ska byggas i Kungsbacka stad. I den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka stad ligger området för begärt planbesked utpekat som område där bostäder ska utredas.  

Kommunen gör därför bedömningen att lämpligheten av bostäder inom området för begärt planbesked 
ska utredas inom ramen för den nya fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. En sådan 
utredning kan visa i vilken omfattning bostäder är lämpligt, vilken omfattning VA- och 
dagvatteninfrastruktur behöver byggas ut samt vilka områden som ska avsättas som grönområden för 
att minimera risken för påverkan som är negativ eller begränsande för kommunens utveckling. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna Fastighets AB Hammerö och Eksta Bostads AB har den 12 december 2022 ansökt 
om planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av en hållbar stadsdel med 
bostäder och service såsom co-workinglokaler, närservice, äldreboende, skola och förskola inom 
fastigheterna Hammerö 13:7 och s:11. Antalet bostäder framgår inte av ansökan.  

Angöring till området föreslås via befintlig korsning vid Varbergsvägen och Nejlikevägen över 
kommunens fastigheter Kungsbacka 5:4 och s:1, som ligger mellan befintliga villafastigheter.  

Fastigheterna Hammerö 13:7 och s:11 är belägna i södra Forsbergen och ingår inte i en detaljplan. 
Området utgörs av kuperad skogsterräng med en planare yta uppe på berget i mitten av fastigheten. 
Den plana ytan ingår till största delen i Hammerö s:11, som är en samfälld grustäkt med väg som 
förvaltas av Hammerö storskifteslag.  

Området är oexploaterat i dag och används i stor utsträckning för vardagsnära friluftsliv, vilket 
välanvända promenadstigar vittnar om. Väster och söder om fastigheterna ligger södra Hammerö med 
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cirka 100 villor längs utbyggda gator som angörs från Nejlikevägen. I öster gränsar området till ett 
tiotal villor och gårdar längs Fogdegårdsvägen. 

Förvaltningen för Teknik har inlett en utredning för lokalisering av ett nytt vattentorn i Kungsbacka 
stad. En första modellering visar att vattentornet lämpligen placeras i Forsbergen, men mer exakt plats 
är inte beslutad.   

Enligt kommunens översiktsplan är Kungsbacka stad en prioriterad utvecklingsort och här kommer 
mer än hälften av de nytillkomna bostäderna att byggas. I den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka stad ligger området för begärt planbesked utpekat som område där bostäder ska utredas 
med tanke på den kuperade terrängen, tillfartsvägar och markanvändning.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Begäran om planbesked, 2022-12-12 
Orienteringskarta, 2023-02-15 
Kommunstyrelsen 2022-06-21 §157 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Beskrivning av ärendet 

Begäran om planbesked 
Fastighetsägarna Fastighets AB Hammerö & Eksta Bostads AB har den 12 december 2022 ansökt om 
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av en hållbar stadsdel med 
bostäder och service så som co-workinglokaler, närservice, äldreboende, skola och förskola inom 
fastigheterna Hammerö 13:7 och s:11. Antalet bostäder framgår inte av ansökan.  

Angöring till området föreslås via befintlig korsning vid Varbergsvägen och Nejlikevägen över 
kommunens fastigheter Kungsbacka 5:4 och s:1, som ligger mellan befintliga villafastigheter.  

Beskrivning av platsen 
Fastigheterna är belägna i södra Forsbergen och ingår inte i en detaljplan. Området utgörs av kuperad 
skogsterräng med en planare yta uppe på berget i mitten av fastigheten. Den plana ytan ingår till största 
delen i Hammerö s:11, som är en samfälld grustäkt med väg och som förvaltas av Hammerö 
storskifteslag.  

Området är oexploaterat i dag och används i stor utsträckning för vardagsnära friluftsliv, vilket 
välanvända promenadstigar vittnar om. Väster och söder om fastigheten ligger södra Hammerö med 
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cirka 100 villor längs utbyggda gator som angörs från Nejlikevägen. I öster gränsar aktuellt område till 
ett tiotal villor och gårdar längs Fogdegårdsvägen. 

Kommunens översiktsplan och Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 
Enligt kommunens översiktsplan är Kungsbacka stad en prioriterad utvecklingsort och här kommer 
mer än hälften av de nytillkomna bostäderna att byggas. I den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka stad ligger området för begärt planbesked utpekat som område där bostäder ska utredas 
med tanke på den kuperade terrängen, tillfartsvägar och markanvändning. En utredning om hela 
Forsbergen som grönområde ska också tas fram i tidigt skede. 

Forsbergskogen är ett mycket välanvänt skogs- och rekreationsområde och dess popularitet visar på 
behovet av den nära skogen. När Kungsbacka växer ökar också behovet av områden för rekreation och 
därför behöver kommunen se över om och hur rekreationsområdet för Forsbergskogen kan utvecklas 
för detta ändamål. En sådan utredning görs inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka stad. 

I begäran om planbesked föreslås skola, förskola och äldreboende. Kommunen äger ingen mark inom 
området som begäran avser och kommer därför behöva köpa in de delar som planeras för kommunal 
service.   

Fastigheterna ligger vid Kungsbacka stads södra entré. En byggnation av platsen påverkar 
landskapsbilden vid slättområdet vid Rolfsån. Platsen är exponerad och med förslaget ersätts det 
skogbeklädda berget med bostadshus.  

Förstudie 
En förstudie har tidigare tagits fram för Forsbergen och Forsgårdens golfbana. Resultatet av förstudien 
presenterades för kommunstyrelsen i juni 2022. Förstudien redovisar den övergripande utvecklingen 
av bebyggelse, natur, friluftsliv och trafik. 

Riksintressen 
Rolfsån, som ligger 350 meter söder om området, utgör riksintresse för naturvård samt riksintresse för 
friluftsliv. Det innebär att Rolfsån är av nationellt intresse för natur- och friluftsliv. Rolfsån är även 
utpekat som Natura 2000-område. Vattendragets höga värden innebär bland annat att eventuell 
påverkan från dagvatten inte får försämra vattenkvaliteten, vilket ställer höga krav på rening av 
dagvatten.    

Hälsa och säkerhet 

Risk för ras och skred 
Den kuperade och sluttande terrängen inom området innebär att det finns risk för ras och blocknedfall. 
Enligt beräkningar gjorda av Sveriges geologiska undersökning (SGU) finns risk för skred inom 
mittersta delen av området.  
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Trafik 
Nu gällande fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP09) avgränsas i söder av 
Fogdegårdsvägen som även utgör gräns mellan Forsbergen och jordbrukslandskapet utmed Rolfsån. 
Forsbergen ligger därmed i den yttre södra delen av Kungsbacka stad. Närmaste hållplats ligger vid 
Varbergsvägen direkt söder om den branta sluttningen inom Hammerö 13:7. Fågelavståndet till 
närmsta hållplats är kort, men med hänsyn till den kuperade terrängen är avståndet drygt 500 meter 
och till Kungsbacka resecentrum är det cirka 2,5 kilometer.  

Förslaget som lämnats in redovisar hur fordonstrafik kan angöra området via befintlig korsning vid 
Varbergsvägen och Nejlikevägen över kommunens fastigheter Kungsbacka 5:4 och s:1, som ligger 
mellan befintliga villafastigheter. Infrastruktur och tillgänglighet till området är mycket utmanande 
med tanke på topografin. Anslutningen till Varbergsvägen i dag har begränsad kapacitet.  

Teknisk försörjning 
Kommunala vatten- och spillvattenledningar finns i Nejlikevägen men har ingen kapacitet för 
ytterligare anslutningar. En utbyggnad av området kräver en omfattande utbyggnad av 
spillvattenledningar. Större delen av dagvatten från denna del av skogen rinner mot Fogdegårdsvägen 
och Nejlikevägen och sedan söderut och vidare till Rolfsån. En exploatering inom området kräver stora 
nya öppna lösningar för fördröjning och rening av dagvatten, hantering av skyfall och säker avledning 
mot Rolfsån. Anläggningarna ska placeras inom allmän plats. Område ingår inte inom kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten. Fogdegårdsvägen och del av Nejlikevägen är enskilda vägar. 

Förvaltningen för Teknik har inlett en utredning för lokalisering av ett nytt vattentorn i Kungsbacka 
stad. En första modellering visar att vattentornet lämpligen placeras i Forsbergen, men mer exakt plats 
är inte beslutad.   

 

 

 

Malin Aronsson     Ida Lennartsson     
Kommundirektör     Verksamhetschef plan 



En ny stadsdel - i naturen, av naturen, med naturen
Stad möter by i en naturlig utveckling mot framtidens boende. 
Upplev en grönskande oas där du kan andas frisk luft 70 meter 
över havsytan och motionera bland kulturminnen. Men även 
träffa en vän på lunch eller styra arbetsdagen från kvarterets 
co-working space.

Illustration Liljewall

Begäran om planbesked 
Hammerö 13:7 mfl



Begäran om planbesked
Fastighetsbeteckning 
Kungsbacka Hammerö 13:7

Fastighetsägare 
Fastighets AB Hammerö & Eksta Bostads AB

Ansökan avser 
Ny detaljplan med bostadsändamål

Beskrivning av projektet
Fastighets AB Hammerö och Eksta Bostads AB önskar 
bebygga fastigheten Hammerö 13:7 mfl med en god 
blandning av bostäder och tillhörande service. 

Området omfattar ca 17 ha i direkt anslutning till 
Kungsbacka tätort.

Fastighets AB Hammerö och Eksta Bostads AB har 
möjlighet att delta och bidra i hög utsträckning för att 
tillsammans med kommunen utveckla området till en 
hållbar stadsdel

Kontaktuppgifter
, VD
@brixly.se

, Affärs- & projektutvecklingschef
@brixly.se

Område som omfattas av planansökan
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I naturen
Vad betyder det att leva och inte bara bo? Vad krävs för att en stadsdel ska bli 
tät, levande och social? Hammerö är en urban, grönskande oas i Kungsbacka. En 
naturnära stadsdel där utveckling, samverkan och gemenskap över genera-
tionsgränser är självklarheter. Stad möter by i en naturlig utveckling mot framti-
dens boende.



Livet mellan husen
co-work, co-exist:

Föreställ dig att lämna barnen på förskolan 
precis uppför backen, ett stenkast från äld-
reboendet. På vägen tillbaka tar du skogs-
stigen för att sedan svänga in till kvarterets 
co-working space. Här väntar en dag med 
meningsfulla utbyten, nya infallsvinklar 
eller varför inte nyfunna vänner? En ge-
mensam lunch runt hörnet leder till kvällens 
träningsplaner. Det är mötena, möjligheter-
na och människorna som tar Forsbergen till 
nästa, socialt hållbara nivå.



I ett smart projekt tillämpar vi samtidens hållbara lösningar. Men vi står också 
ödmjuka och med öppna armar inför det vi ännu inte vet. I Kungsbacka kom-
mun kan vi testa framtidens innovationer på ett bredare plan och med ett lång-
siktigt tänk. Vi ges en möjlighet att utvecklas och förbättras i hur vi bygger, hur vi 
lever och hur vi färdas.

Av naturen



Hållbart idag och 
imorgon

Färdas
Hammerö skapar ett mer hållbart mönster i 
resandet. Här kan vi knyta ihop pendlingssta-
tioner och samordna lokaltrafik. Elbussar bär 
kollektivtrafiken och de boende ska till-
sammans tryggt kunna nyttja bil- och cykel-
pooler. Storhandling i Kungsbacka centrum för 
tre grannfamiljer ska kunna ske med en och 
samma eldrivna bil.

Bygga
Framtiden behöver boenden som är miljövänli-
ga, både i grunden och på lång sikt. Byggandet 
sker därför på de mest koldioxidneutrala sätt 
som vår samtid tillåter och med energieffektivt 
material. Med avstamp i träbyggnadsteknik
gör vi resan hand i hand med innovationen
och applicerar de smarta lösningar som finns 
tillgängliga. Vi skapar en stadsdel att vara stolt 
över, oavsett om du bygger, besöker eller bor.



Den moderna staden kan aldrig bli långsiktigt hållbar om den inte är 
grön. Därför bygger vi med naturens element som en självklar del av 
både design och funktion. Naturliga lekplatser och gläntor blir till mö-
tesplatser mellan husen. Utan att röra värdefull jordbruksmark skapas 
en omgivning som är inspirerande, hållbar, innovativ och full av liv. En 
plats och en vardag att njuta av, som också gör gott för framtiden.

Med naturen



Skala och variation

I planen ligger en nyanserad stadsbild som bju-
der in till mångfald och inkludering. Omgivning-
en spelar en avgörande roll i byggnadernas pla-
cering och boendeform. Den tätare bebyggelsen 
av lägenhetshus omges av naturliga sluttningar 
där villor och radhus tar form. Bergets karaktär 
avgör alltså om du kliver ut med morgonkaffet 
på en terrass, balkong eller uteplats.



Tillsammans
Tillsammans utvecklar vi Hammerö till ett område som vävs in i de lokala 
förutsättningarna och stärker Kungsbackas tätort. Genom långsiktig samverkan och en 
gemensam målbild har vi helheten med oss från start till genomförande.

Vi gör det tillsammans!

Illustration Liljewall



Fastigheterna Hammerö 13:7 och s:11 i 
Kungsbacka stad.

HAMMERÖ 13:7

Fastigheterna Hammerö 13:7 och s:11 i södra delen av 
Kungsbacka stad.

Ortofoto över Hammerö 13:7 och s:11 (markerad med gulstreckad linje).
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§ 157 Dnr 2016-00714 
Förstudie för Forsbergen och Forsgården 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förstudie för Forsbergen och Forsgården, daterad  
2022-05-18, och förklarar uppdraget som lämnades av kommunstyrelsen  
2016-10-18, § 208, med utökning 2020-06-23, § 145, för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 18 oktober 2016 kommundirektören i uppdrag att ta fram 
en förstudie för Forsbergen och Forsgården. Förstudieuppdraget utökades sedan av 
kommunstyrelsen den 23 juni 2020. 

Uppdraget innefattade att studera planeringsförutsättningar och föreslå framtida 
inriktning på mark- och vattenanvändning 20–25 år framåt i tiden. Syftet med 
projektet var att ge en övergripande bild av den framtida användningen av området 
utifrån dess förutsättningar och stadens framtida behov. 

I förstudien redovisas de stora dragen i utvecklingen av området vilket innebär både 
utveckling av nya områden samt bevarande av befintliga områden. Trafik, 
bebyggelse, natur och friluftsliv studeras i ett övergripande perspektiv. Enligt den av 
kommunstyrelsen beslutade projektbeställningen har förutsättningarna för cirka  
2 000 nya bostäder utretts inom förstudieområdet. Förstudieområdet utgör en 
betydande del av sydöstra delen av staden och i uppdraget har även ingått att se till 
stadens framtida behov av rekreation och friluftsliv då området innefattar ett större 
natur-, rekreations- och skogsområde. 

Målet med förstudiearbetet var att ge en helhetsbild för östra delen av Kungsbacka 
stad med kopplingar till centrum och stadens övriga delar. Förstudien ska också ge 
markägarna en förståelse för kommunens vilja och underlätta arbetet med kommande 
möjliga planprocesser i området. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, 220 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Förstudie för Forsbergen och Forsgården, 2022-05-18 
Projektbeställning Forsbergen – reviderad, 2020-06-30 
Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 145 
Kommunstyrelsen 2016-10-18, § 208 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 64 Dnr 2022-00954 
Svar på Finansdepartementets remiss över Betänkandet En ny statistik 
över hushållens tillgångar och skulder 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2023-03-07, och översänder det som sitt 
svar till Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets 
remiss över betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. 

I betänkandet konstateras att det i Sverige sedan 2007 saknas ett register över 
hushålls tillgångar och skulder. Mellan 1999 och 2007 samlade Statistiska 
centralbyrån in statistik över hushållens tillgångar och skulder i Sverige, den s.k. 
förmögenhetsstatistiken Enligt utredningen finns det ett stort samhällsbehov av att på 
nytt framställa statistik över hushållens tillgångar och skulder. Främst Riksbanken 
och Finansinspektionen nämns när det gäller finansiella styrmedel och 
makroekonomiska beslut, men det finns även behov hos andra myndigheter, regioner 
och kommuner.  

Utredningen föreslår att Statistiska centralbyrån blir statistikansvarig myndighet och 
att den nya statistiken ska vara ett nytt statistikområde benämnt Hushållens tillgångar 
och skulder under ämnesområdet Hushållens ekonomi. Utredningen föreslår att 
författningsändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2023-02-14 
Yttrande, 2023-03-07 
Yttrande, 2023-02-14 
En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder, SOU 2022:51 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emanuel Forsell yrkar att kommunstyrelsen antar ett nytt yttrande som lyder: 

Kungsbacka kommun ställer sig huvudsakligen negativ till utredningens förslag, med 
hänvisning till att integritetsintrånget bedöms överväga eventuella fördelar med den 
utökade datainsamlingen. 

Ordförande Lisa Andersson (M) och Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till Emanuel 
Forsells (M) förslag. 

Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings och Emanuel Forsells (M). Ordföranden (M) prövar 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Emanuel Forsells (M) 
förslag.  
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Yttrande över myndighetens remiss: En ny statistik över hushållens tillgångar och 
skulder. (SOU 2022:51)  

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun ställer sig huvudsakligen negativ till utredningens förslag, med hänvisning till 
att integritetsintrånget bedöms överväga eventuella fördelar med den utökade datainsamlingen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Finansdepartementets remiss över betänkandet En ny statistik över 
hushållens tillgångar och skulder 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2023-02-14, och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets remiss över 
betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. 

I betänkandet konstateras att det i Sverige sedan 2007 saknas ett register över hushålls tillgångar och 
skulder. Mellan 1999 och 2007 samlade Statistiska centralbyrån in statistik över hushållens tillgångar 
och skulder i Sverige, den s.k. förmögenhetsstatistiken Enligt utredningen finns det ett stort 
samhällsbehov av att på nytt framställa statistik över hushållens tillgångar och skulder. Främst 
Riksbanken och Finansinspektionen nämns när det gäller finansiella styrmedel och makroekonomiska 
beslut, men det finns även behov hos andra myndigheter, regioner och kommuner.  

Utredningen föreslår att Statistiska centralbyrån blir statistikansvarig myndighet och att den nya 
statistiken ska vara ett nytt statistikområde benämnt Hushållens tillgångar och skulder under 
ämnesområdet Hushållens ekonomi. Utredningen föreslår att författningsändringarna ska träda i kraft 
den 1 januari 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2023-02-14 
Yttrande, 2023-02-14 
En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder, SOU 2022:51 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

https://www.regeringen.se/contentassets/8a5254ba82e5440c9b8256fb34154e5a/en-ny-statistik-over-hushallens-tillgangar-och-skulder-sou-202251.pdf
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Beskrivning av ärendet 
Mellan 1999 och 2007 framställde Statistiska centralbyrån (SCB) statistik över hushållens tillgångar 
och skulder i Sverige, den s.k. förmögenhetsstatistiken. Vid framställningen användes i stor 
utsträckning de kontrolluppgifter som lämnades till Skatteverket inom ramen för 
förmögenhetstaxeringförfarandet. När förmögenhetsskatten upphörde att gälla 2007 upphävdes också 
stora delar av den tidigare kontrolluppgiftsskyldigheten. Därmed förändrades förutsättningarna för att 
framställa förmögenhetsstatistik på grundval av lämnade taxeringsuppgifter. Sverige saknar därför 
sedan 2007 statistik över hushållens tillgångar och skulder. Sverige skiljer sig i detta avseende från 
bland annat Danmark och Norge. 

För en sådan framställning behövs uppgifter på individnivå, vilket har betydelse för den personliga 
integriteten. Den föreslagna insamlingen kommer enligt utredningens mening att innebära ett sådant 
betydande intrång i den personliga integriteten och en sådan kartläggning av den enskildes personliga 
förhållanden utan samtycke som avses i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.  

Utredningen bedömer dock att ändamålen med statistiken är godtagbara och att insamlingen av 
uppgifter inte går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till dem. Möjligheter till välavvägda 
makroekonomiska beslut och prognoser så väl som analyser av hushållens finansiella ställning bedöms 
väga upp för de kartläggningen av den enskildes förhållande. Utredningen bedömer att skyddet av 
personuppgifter tillgodoses genom befintliga och föreslagna skyddsåtgärder.  

Utredningens förslag bedöms öka kostnaderna för det stora antalet företag, cirka 1 700 enligt 
utredningen, som kommer att vara skyldiga att lämna uppgifter till SCB. För myndigheter, regioner 
och kommuner bedöms kostanden vara begränsad. 

Kommunledningskontoret ser positivt på de författningsförslag och indikatorer som föreslås av 
utredningen. Underlaget och statistikområdet bedöms ge större nytta än avvägning mot arbetsinsatsen. 
Dock är kommunens arbetsinsats liten jämfört med andra aktörers. 

Kommunledningskontoret ser också goda möjligheter till att det särskilda statistikverksamheterna i 
kommuner och regioner kan ta del av mikrodata för att möjliggöra regionala analyser. Statistiken är 
efterfrågad för att göra fördjupade kommunala, inomkommunala och regionala analyser för 
effektutvärderingar av kommunala insatser, analyser av befolkningens sammansättning och som 
planeringsunderlag för den kommunala verksamheten.  

Kommunledningskontoret noterar avslutningsvis att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är 
remissinstans och förutsätter att deras remissvar svarar för en djupare bedömning av huruvida 
behandlingen är förenlig med EU:s dataskyddsförordning. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Yttrande över myndighetens remiss: En ny statistik över hushållens tillgångar och 
skulder. (SOU 2022:51)  

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun ser positivt på de författningsförslag och indikatorer som föreslås av 
utredningen. Underlaget och statistikområdet bedöms ge större nytta än avvägning mot arbetsinsatsen. 
Dock är kommunens arbetsinsats liten jämfört med andra aktörer. 

Kommunen vill framhålla möjligheten att det särskilda statistikverksamheterna i kommuner och 
regioner kan ta del av mikrodata för att möjliggöra regionala analyser. Statistiken är efterfrågad för att 
göra fördjupade kommunala, inomkommunala och regionala analyser för effektutvärderingar av 
kommunala insatser, analyser av befolkningens sammansättning och som planeringsunderlag för den 
kommunala verksamheten.  

Kommunens inställning i detalj 

3.2 Ett stort samhällsbehov av individbaserad statistik och mikrodata 
Kommunen instämmer i utrednings analys av samhällsbehovet, framför allt när det gäller de svagheter 
som lyfts fram av att enda se till disponibelinkomst vid effektutvärderingar och analyser. Idag blir 
analyser inte tillräckligt fullständiga, då hushållens skulder saknas. Genom insamlandet möjliggörs 
longitudinella effektutvärdering av kommunala insatser på befolkningsnivå inom till exempel 
utbildning eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

Att idag endast se till disponibel inkomst gör de svårt att beskriva effekterna fullt ut. Exempelvis finns 
de möjlighet att följa hur deltagare i lokala arbetsmarknadsinsatser förmögenhet utvecklas, vilket ger 
värdefullt information för utformningen av insatser. Nuvarande statistik ger inte en tillfredsställande 
analyskapacitet, då som redan påpekats i utredningen, att enbart inkomstmått inte ger en fullgod bild.  

Andra exempel på användningsområde är för verksamhetsplanering för personer i behov av stöd från 
kommunen. Att få en god bild av demografi av kommunens befolkning gör de möjligt att möta de 
individerna med behov av stöd och göra prognoser framöver. Även inom fördelningsnycklar mellan 
förvaltningsområden och enheter kan statistiken förbättra underlaget.  

3.6.3 Förmögenhetsutvecklingens förklaringsfaktorer och påverkan på andra områden.  
Kommunens instämmer i utrednings resonemang och vill även framhålla kommuners ansvar enligt Lag 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar §2 är skyldiga att göra vissa analyser. Dessa 
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analyser avser marknadsförutsättningar och vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala 
bostadsmarknaden. Dagens statistik ger inte en fullgod bild av förhållandena såsom utredningen pekar 
på, men detta kan utredningens förslag tillgodose. Att se till hushållens skulder gör de möjligt att 
analysera behovet och konsekvenserna av planerad byggande. Att se till hushållens totala förmögenhet 
ger verktyg till planering och dialog kring för vilka man har behov att bygga för. Därför är det av vikt 
att även kommuner och regioner får tillgång till mikrodata som utredningen föreslår. Givet att i §2 så 
pekas Boverket ut som ansvarig myndighet för att tillhandahålla kommuner med underlaget, så finns 
det stora vinster att utnyttja den lokala kompetens som finns på de särskilda statistikverksamheterna i 
kommunerna 

10.2 Utlämnande av mikrodata 
Kommunen anser att ett förtydligande behövs kring möjligheten för regioner och kommun att ta del av 
mikrodata för bearbetning. Idag finns särskilda statistikverksamheter med tillgång till viss mikrodata 
både hos regioner och kommuner. Möjligheten att tillgängliggöra mikrodata för de särskilda 
statistikverksamheterna i regioner och kommuner, efter gängse menprövning och förfarande, bör 
förtydligas i utredningen. Kommunen anser att dagens förfarande med regiondatabaser som levereras 
via MONA-systemet är en lämplig metod för att tillhandahålla regioner och kommuner med 
mikrodata.  

För att förtydliga råder de särskilda statistikverksamheterna inom kommuner och regioner under 
samma lagrum som Regeringskansliet och Finansdepartementet. Idag resulterar statistikframställan i 
aggregerade data, men behandling behöver ske på en lägre aggregerade nivå. Det är här som 
kommunen anser att det nya statistikområdet kan bidra till en mer fullständig analys.  

14.3.3 Kommuner och regioner 
Kommunen instämmer med utredningen kring att utlämnade av uppgifter kring förmånsbestämda 
tjänstepensioner inte är betungande för kommuner. De samordningsvinster som beskrivs är möjliga 
utifrån kommunens perspektiv.  
 
Det finns en rad frågor kring integritetsfrågor som Kungsbacka kommun inte har tagit ställning till. 
Kungsbacka kommun noterar att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är remissinstans och förutsätter 
att deras remissvar svarar för en djupare bedömning av huruvida behandlingen är förenlig med EU:s 
dataskyddsförordning. 
 

 
Kungsbacka kommun 
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§ 79 Dnr 2023-00170 
Svar på Göteborgsregionens remiss av samrådsunderlag inför budget 
för Göteborgsregionen 2024 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2024 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska 
förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett 
samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. Nivån på årsavgiften föreslås 
vara oförändrad till 2024 och uppgår då till 72,64 kronor per invånare. För 
Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 6 228 000 kronor under 2024. 
Avgiften ryms inom nuvarande budgetram. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-23 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2023-02-10, § 14 
Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionen 2024, 2023-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Göteborgsregionens remiss av samrådsunderlag inför budget för 
Göteborgsregionen 2024 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2024 för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande 
år. Nivån på årsavgiften föreslås vara oförändrad till 2024 och uppgår då till 72,64 kronor per 
invånare. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 6 228 000 kronor under 2024. Avgiften 
ryms inom nuvarande budgetram. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-23 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2023-02-10, § 14 
Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionen 2024, 2023-01-24 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2023-02-10 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Stenungsbaden, Stenungsund 

 

Protokollsutdrag 

§ 14. Förslag till samrådsunderlag avseende rambudget för GR 2024 

Diarienummer: 2023-00007 

Beslut 

Bifogade samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med 

hemställan om synpunkter senast den 3 april 2023.   

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 

nästkommande år. Inför år 2024 har bifogade förslag till samrådsunderlag 

inför rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 3 april 2023. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 12 maj och i 

förbundsfullmäktige 13 juni.  

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2024 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2024 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2023 (länk) 

Skickas till’ 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Jonas Attenius  

Ordförande 

  

 

Axel Josefson  

Justerare 

https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2020-01-01-strategisk-inriktning-2020-2023-samt-2024
https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2022-01-01-plan-och-detaljbudget-2023
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Förbundsstyrelsen – ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2023-01-24, Diarienummer: 2023-00007 

Datum: åååå-mm-dd  

Samrådsunderlag inför budget 
för GR 2024 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 3 april 2023.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 

nästkommande år. Inför år 2024 har bifogade förslag till samrådsunderlag 

inför rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 3 april 2023. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 12 maj och i 

förbundsfullmäktige 13 juni.  

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2024 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2023 (länk) 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

Rambudget 2024 

 Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlems-

kommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget 

för nästkommande år. Inför år 2024 har bifogade förslag till samrådsunderlag 

inför rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 3 april 2023. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 12 maj och i 

förbundsfullmäktige 13 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 

2023 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 24 november och i 

förbundsfullmäktige 12 december.   

  För kännedom pågår för närvarande revidering av rådande förbundsordning 

och här lär vi behöva återkomma till medlemskommunerna för separata beslut 

när översynen är genomförd.  

 

https://goteborgsregionen.se/download/18.5d8a5cd41793ff87c4ec89/1620302782108/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2020-01-01-strategisk-inriktning-2020-2023-samt-2024
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Förbundsstyrelsen – ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2023-01-24, Diarienummer: 2023-00007 

 

  

 

Föreliggande budgetförslag innebär att ett mindre budgeterat positivt resultat 

om 500 tkr budgeteras för år 2024, i enlighet med den beslutade riktlinjen 

avseende god ekonomisk (kommunal) hushållning. Förslaget innefattar även 

att årsavgiftens uppräkning fortsätter att följa invånarantalet i respektive 

kommun på samma sätt som idag, och i enlighet med den sedan från 2022 års 

beslutade sänkningen av densamma till 72,64 kr/invånare. Årsavgiften i 

föreliggande förslag är preliminära och grundar sig på befolkningstalen 

publicerade av SCB per 2022-11-01 och kommer att justeras när befolknings-

uppgifterna per 2022-12-31 är publicerade. 

Strategisk inriktning 

Till föreliggande rambudget 2024 bifogas GR:s strategiska inriktning för åren 

2020–2023 och som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga 

revideringar har gjort i detta dokument, utan det ligger fast för hela perioden. 

Den befintliga strategiska inriktningen har även prolongerats att gälla för år 

2024 i syfte att nytillträdda politiska företrädare och ny förbundsdirektör ska få 

möjlighet att delta i utformningen av ny långsiktig plan för förbundet.  

   Syftet med en flerårig strategisk inriktning är att befästa långsiktigheten i 

GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose 

kraven på uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att den strategiska 

inriktningen ligger till grund för den årliga planen, där utmaningarna 

konkretiseras i form av fokusområden för uppföljning. I sista steget i 

styrkedjan följs planen upp i delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt 

budgetår.  

Genom att den strategiska inriktningen för åren 2020–2023 (-2024) nu på 

nytt översänds till medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den 

årliga rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets 

fortsatta arbete med att möta utmaningarna under strategins sista år 2024.  

Under 2023 inleds även det viktiga arbetet med att ta fram nästa strategiska 

inriktning för GR.    

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson  

Ekonomichef 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsens presidium – ärende 14 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 
Datum 2023-01-04, Diarienummer: 2023-00007 
 

  

 

Föreliggande budgetförslag innebär att ett mindre budgeterat positivt resultat 
om 500 tkr budgeteras för år 2024, i enlighet med den beslutade riktlinjen 
avseende god ekonomisk (kommunal) hushållning. Förslaget innefattar även 
att årsavgiftens uppräkning fortsätter att följa invånarantalet i respektive 
kommun på samma sätt som idag, och i enlighet med den sedan från 2022 års 
beslutade sänkningen av densamma till 72,64 kr/invånare. Årsavgiften i 
föreliggande förslag är preliminära och grundar sig på befolkningstalen 
publicerade av SCB per 2022-11-01 och kommer att justeras när befolknings-
uppgifterna per 2022-12-31 är publicerade. 

Strategisk inriktning 
Till föreliggande rambudget 2024 bifogas GR:s strategiska inriktning för åren 
2020–2023 och som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga 
revideringar har gjort i detta dokument, utan det ligger fast för hela perioden. 
Den befintliga strategiska inriktningen har även prolongerats att gälla för år 
2024 i syfte att nytillträdda politiska företrädare och ny förbundsdirektör ska få 
möjlighet att delta i utformningen av ny långsiktig plan för förbundet.  
   Syftet med en flerårig strategisk inriktning är att befästa långsiktigheten i 
GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose 
kraven på uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att den strategiska 
inriktningen ligger till grund för den årliga planen, där utmaningarna 
konkretiseras i form av fokusområden för uppföljning. I sista steget i 
styrkedjan följs planen upp i delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt 
budgetår.  

Genom att den strategiska inriktningen för åren 2020–2023 (-2024) nu på 
nytt översänds till medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den 
årliga rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets 
fortsatta arbete med att möta utmaningarna under strategins sista år 2024.  

Under 2023 inleds även det viktiga arbetet med att ta fram nästa strategiska 
inriktning för GR.    

Gitte Caous 
Förbundsdirektör 
 
Bo Andersson  
Ekonomichef 

Skickas till 
Medlemskommunerna 
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Ekonomi
Budgetöversikt 2023–2024
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023 
vilken under år 2022 prolongerades att gälla även under år 2024. Den innehåller sex utmaningar 
som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under ovannämnda period. För att upp-
nå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med styrningen av verksamheten.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2022 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen 
till 1 069 296 vilket är en ökning med 11 018 invånare jämfört med 31/12 2021.
 Den definitiva årsavgiften för 2024 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2022 och 
angiven årsavgift för 2024 i detta underlag ska därför ses som preliminär. 
 Årsavgiften beräknas utgöra cirka 17 procent av GR:s beräknade samlade intäkter 2024.
  Resterande del av GR:s intäkter (83 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU,
Västra Götalandsregionen, medlemskommunerna genom samverkansavtal samt övriga organi-
sationer.

Resultatbudget 2023 samt prognos 2024, tkr
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.
GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december må-
nad fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. 
Resultatbudgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under 
respektive verksamhetsår.
 GR har beslutat om en underbalanserad budget 2023 på -800 tkr framför allt kopplat till en 
fortsatt planerad insats inom Gymnasieantagningens IT-utveckling om 1 700 tkr. Dessa medel 
avräknas från de sedan tidigare öronmärkta medlen från erhållna intäkter från tecknat samver-
kansavtal med STORSTHLM. GR:s ordinarie verksamheter beräknas redovisa positiva resultat 
för såväl 2023 som för 2024 med 900 tkr respektive 500 tkr.
  GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha positiva resultat över tid. På GR finns fortfarande 
en solid grund att stå på även efter ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet för år 2023.
Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
resultat för fastställd budget 2023 samt beräknad rambudget 2024.

Resultatbudget GR GR
Budget 2023 Budget 2024

Verksamhetens intäkter 433 136 439 633

varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 49 591 50 457

varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 282 27 217

Verksamhetens kostnader -433 597 -435 933

Avskrivningar -1 339 -3 900

Verksamhetens nettokostnader -1 800 -200

Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -

Verksamhetens resultat -1 800 -200

Finansiella intäkter 1 000    700

Finansiella kostnader - -

Resultat efter finansiella poster    -800 500

Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat    -800 500

Resultatbudget 2023–2024, tkr
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Balansbudget och nyckeltal
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställ-
ningen på kort och lång sikt.
 Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten  
anger den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta 
oförutsedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.
  Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) 
och kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande 
betalningarna.

Medlemskommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk 
justering av årsavgiften genomfördes 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorpore-
rades som en ordinarie verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid 
sidan av årsavgiften. Ungefär samtidigt i tid beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Väst-
kuststiftelsen med 2 kronor per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.
  Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare 
till följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas 
gemen- samma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för berednings-
ansvaret för det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). 
 Förbundsfullmäktige beslutade inför verksamhetsåret 2022 om en reduktion av årsavgiften 
med 2,88 kr till 72,64 kr/invånare. Föreslagen årsavgift från 2024 blir oförändrad utifrån detta, 
det vill säga 72,64 kr per invånare. Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2023 
tillsammans med förslag för 2024 framgår av tabellen nedan till höger.

Årsavgift

Kommun 2023 2024

Ale 2 336 2 352

Alingsås 3 035 3 059

Göteborg 42 598 43 262

Härryda 2 811 2 885

Kungsbacka 6 193 6 228

Kungälv 3 485 3 554

Lerum 3 151 3 158

Lilla Edet 1 053 1 051

Mölndal 5 082 5 100

Partille 2 877 2 889

Stenungsund 1 988 2 022

Tjörn 1 186 1 182

Öckerö 942 932

Summa 76 737 77 674

Årsavgiftens fördelning per kommun 2023 
samt förslag 2024, tkr

Balansbudget GR

TILLGÅNGAR
Budget  

2023-12-31
Budget  

2024-12-31

A. Anläggningstillgångar 37 590 36 830

I. Immateriella anläggningstillgångar 18 660 18 000

II. Materiella anläggningstillgångar 200 100

III: Finansiella anläggningstillgångar 18 730 18 730

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 245 250 293 854

I. Förråd mm 40 000 16 001

II. Fordringar 35 250 45 609

III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 170 000 232 244

S:A TILLGÅNGAR 282 840 330 684

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 47 600 48 100

I. Årets resultat -800 500

II. Resultatutjämningsreserv - -

III. Övrigt eget kapital 48 400 47 600

B. Avsättningar - -

C. Skulder 235 240 282 584

I. Långfristiga skulder - -

II. Kortfristiga skulder 235 240 282 584

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
& SKULDER

282 840 330 684

Soliditet 13,1% 14,5%

Likviditet (kassalikv) 104,3% 104,0%

Balansbudget 2023–2024, tkr
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. Transfer- 
eringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån antalet kommun-
invånare. Den totala årsavgiften till GR för 2024 uppgår till 77 674 tkr. Av den sammanlagda 
årsavgiften beräknas sedan 35 procent eller 25,45 kronor per kommuninvånare att transfereras 
vidare till andra regionala organisationer.

Business Region Göteborg (BRG) är ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. Uppdraget är att 
bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregionens 
medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkansavtal där bolaget arbetar 
med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med Göteborgsregionens  
medlemskommuner.

Göteborg & Co är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & Co ska vara 
en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinationsutveckling. Besöks- 
näringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige. Samarbetet mellan 
Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samverkan. 

Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar 
stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare. GR är 
en av åtta partnerorganisationer.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanslutning av kom-
munalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna kommunernas 
intressen på en regional nivå.

Västkuststiftelsen är en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region Halland 
och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den västsvenska 
naturen och stimulera friluftslivet.

Transfereringar

Organisation Budget 2023 Budget 2024

BRG 20 000 20 000

Göteborg & Co 1 100 1 100

Urban Futures 400 400

Västkom 1 975 1 967

Västkuststiftelsen 3 807 3 750

Totalt 27 282 27 217

Transfereringar 2023 och förslag 2024, tkr



5

Rambudget 2024

www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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§ 48 Dnr 2022-00899 
Fastställande av avgift för måltider inom Daglig verksamhet 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för måltid inom daglig verksamhet, daterad 
2022-11-17, att gälla från och med den 1 maj 2023.  

Avgift för pris för lunch inom daglig verksamhet, beslutad av kommunfullmäktige 
2017-12-12, § 196, upphör samtidigt att gälla.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg får årligen justera avgiften i enlighet med 
taxans bestämmelse, punkt 5. 

Reservation 
Johan Tolinsson (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Socialdemokraterna anser att en svag socioekonomisk grupp inom Daglig 
verksamhet inte ska belastas med en högre ekonomisk börda i form av högre kostnad 
för mat. När det är tuffa tider för de flesta i allmänhet, men för en grupp som denna i 
synnerhet ska den kommunala verksamheten verka för att dessa personer får så lika 
förutsättningar som möjligt att leva som andra. 

Sammanfattning av ärendet 
Insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är i 
huvudsak avgiftsfria. Måltider som serveras i anslutning till Daglig verksamhet ingår 
dock inte i den avgiftsfria insatsen och kommunen får ta ut skälig avgift för dessa 
måltider. Grunden för avgiftsuttaget är kommunallagens bestämmelser 2 kapitlet 6 § 
om självkostnadsprincipen.  

Lunchen som serveras vid kommunens dagliga verksamheter är huvudsakligen 
producerad inom kommunen och levereras av förvaltningen för Service. Viss mat 
bereds på plats som en del av den dagliga verksamheten. Priset har beräknats som 
självkostnad dels genom internpriset för måltid från nämnden för Service, vilket 
fastställs i den årliga budgetprocessen, dels genom råvarukostnader för den mat som 
bereds inom de dagliga verksamheterna.  

I kommunfullmäktiges beslut från den 12 december 2017 om måltidsavgift för lunch 
inom daglig verksamhet framgick att ny översyn av självkostnadspriset skulle 
genomföras 2020. Kommunens dagliga verksamheter har varit stängda eller bedrivits 
under annan form under stora delar av pandemiperioden 2020 och 2021 vilket 
medfört att översynen genomförts först nu. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-06 
Avgift för måltid inom daglig verksamhet, 2022-11-17 
Nämnden för Individ och Familjeomsorg 2022-11-17, § 176 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
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Avgift för pris för lunch inom daglig verksamhet, beslutad av kommunfullmäktige 
2017-12-12, § 196 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar avslag till höjningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,  
Kommunstyrelsens förvaltnings och Johan Tolinssons (S) om avslag. Ordföranden 
(M) prövar förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 



 
 

Datum 

2023-02-06 
Diarienummer 

KS 2022-00899 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet & internkontroll 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Fastställande av taxa för måltider inom Daglig verksamhet 2023 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för måltid inom daglig verksamhet, daterad 2022-11-17, att gälla 
från och med den 1 maj 2023.  

Avgift för pris för lunch inom daglig verksamhet, beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 196, 
upphör samtidigt att gälla.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg får årligen justera avgiften i enlighet med taxans bestämmelse, 
punkt 5.  

Sammanfattning av ärendet 
Insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är i huvudsak avgiftsfria. 
Måltider som serveras i anslutning till Daglig verksamhet ingår dock inte i den avgiftsfria insatsen och 
kommunen får ta ut skälig avgift för dessa måltider. Grunden för avgiftsuttaget är kommunallagens 
bestämmelser 2 kapitlet 6 § om självkostnadsprincipen.  

Lunchen som serveras vid kommunens dagliga verksamheter är huvudsakligen producerad inom 
kommunen och levereras av förvaltningen för Service. Viss mat bereds på plats som en del av den 
dagliga verksamheten. Priset har beräknats som självkostnad dels genom internpriset för måltid från 
nämnden för Service, vilket fastställs i den årliga budgetprocessen, dels genom råvarukostnader för 
den mat som bereds inom de dagliga verksamheterna.  

I kommunfullmäktiges beslut från den 12 december 2017 om måltidsavgift för lunch inom daglig 
verksamhet framgick att ny översyn av självkostnadspriset skulle genomföras 2020. Kommunens 
dagliga verksamheter har varit stängda eller bedrivits under annan form under stora delar av 
pandemiperioden 2020 och 2021 vilket medfört att översynen genomförts först nu. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-06 
Avgift för måltid inom daglig verksamhet, 2022-11-17 
Nämnden för Individ och Familjeomsorg 2022-11-17, § 176 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
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Avgift för pris för lunch inom daglig verksamhet, beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 196 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 

 

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

  

 

Taxa för måltid inom daglig verksamhet 
 

Denna taxa är beslutad med stöd av 2 kap. 5 § Kommunallag (2017:725) samt 8 kap. 2 § Socialtjänstlag 

(2001:453) 

 

 

  



  Sida 2 av 2 
  

Taxa för måltid inom daglig verksamhet 

1. Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller uttag av avgift för måltid på Daglig verksamhet. Då måltider inte ingår i biståndet 
för Daglig verksamhet är sådan måltid inte avgiftsbefriad enligt Lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade.  

 

2. Beräkningsgrunder  

Avgift tas ut enligt de grunder eller principer som framgår av 2 kap. 6 § Kommunallagen, 
självkostnadsprincipen. Självkostnaden bygger på en två delar. En del består av lunch som köps in 
från Serviceförvaltningen till självkostnadspris. Denna del utgår från Serviceförvaltningens 
självkostnadsberäkning. Den andra delen består av råvarukostnader som bekostas av verksamheten. 
Fördelningen och självkostnadspriset bygger på antal beställda portioner 2022 samt bokförd 
kostnad för råvaruinköp under 2022.  

 

3. Mervärdesskatt 

Avgiften är belagd med mervärdesskatt.  

 

4. Avgiftsbelopp/taxetabell 

 64 kronor inklusive mervärdesskatt per portion. Beloppet inklusive mervärdesskatt avrundas till närmsta 
hela krona. 

 

5. Indexjustering av avgiftsbelopp 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera avgiften enligt 
denna taxa med den procentsats som bestäms i budgetanvisningarna för kommande år. Basår för 
indexuppräkning är 2023.  

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige, 2023-xx-xx xx 

Gäller från: 2023-xx-xx 

Ansvarig förvaltning: Nämnden för Individ och Familjeomsorg 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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§ 176 Dnr 2022-00281 
Avgift för måltider inom Daglig verksamhet 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår kommunfullmäktige att för lunch 
inom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, fastställs avgift för 2023 till 64 kronor inklusive moms per portion. Därefter ska 
årlig höjning av avgiften ske enligt Service taxa.  

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om de årliga ändringarna till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Ändringarna ska redovisas till 
kommunfullmäktige.   

Sammanfattning av ärendet 
Vid fullmäktiges sammanträde den 12 december 2017, framgick det om ny översyn 
av självkostnadspris skulle göras under 2020. Någon översyn har inte genomförts.  

Insatser till enskilda personer som sker enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, är i huvudsak kostnadsfria. Kommunen får endast ta ut 
skälig avgift för bostaden (hyra) och för måltider som serveras i anslutning till 
verksamhet, till exempel vid daglig verksamhet eller korttidsvistelse. Det vill säga i 
den biståndsbedömda insatsen för daglig verksamhet enligt LSS, ingår inte lunch.  

Kungsbackas serviceförvaltning har gjort prishöjningar för lunchmaten som Individ 
& Familjeomsorg köper till daglig verksamhet inom LSS. 

Nämnden behöver justera självkostnadspriset på måltider inom daglig verksamhet, 
dels för fullmäktiges beslut om översyn av självkostnadspriset, dels av prishöjningar 
på Service för lunch som serveras inom daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Bilaga Taxa för måltid inom Daglig verksamhet 
Bilaga Självkostnadskalkyl  

Beslutsgång 
Ordförande Gunilla Apler (M) föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
för lunch inom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, fastställs avgift för 2023 till 64 kronor inklusive moms per 
portion. Därefter ska årlig höjning av avgiften ske enligt Service taxa. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om de årliga ändringarna till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Ändringarna ska redovisas till 
kommunfullmäktige.   

Förslagen antas. 
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forts. § 176 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktig 



  

Datum 

2022-11-08 
Diarienummer 

IF 2022-00281 
 

 

 
 
Erika Sköld 
0300-838978 
Registrator 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Taxor och avgifter 2023 Måltider inom Daglig Verksamhet - Individ & Familjeomsorg  

Förslag till beslut i  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår kommunfullmäktige att för lunch inom daglig 
verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fastställs avgift för 
2023 till 64 kronor inklusive moms per portion. Därefter ska årlig höjning av avgiften ske enligt 
Service taxa.  Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om de årliga ändringarna till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Ändringarna ska redovisas till kommunfullmäktige.   

Sammanfattning av ärendet 
Vid fullmäktiges sammanträde den 12 december 2017, framgick det om ny översyn av 
självkostnadspris skulle göras under 2020. Någon översyn har inte genomförts.  

Insatser till enskilda personer som sker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, är i huvudsak kostnadsfria. Kommunen får endast ta ut skälig avgift för bostaden (hyra) och för 
måltider som serveras i anslutning till verksamhet, till exempel vid daglig verksamhet eller 
korttidsvistelse. Det vill säga i den biståndsbedömda insatsen för daglig verksamhet enligt LSS, ingår 
inte lunch.  

Kungsbackas serviceförvaltning har gjort prishöjningar för lunchmaten som Individ & Familjeomsorg 
köper till daglig verksamhet inom LSS. 

Nämnden behöver justera självkostnadspriset på måltider inom daglig verksamhet, dels för 
fullmäktiges beslut om översyn av självkostnadspriset, dels av prishöjningar på Service för lunch som 
serveras inom daglig verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Bilaga Taxa för måltid inom Daglig verksamhet 
Bilaga Självkostnadskalkyl  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktig 
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Ivan Stipic      Emelie Sandberg  

Förvaltningschef     Ekonomi- och kanslichef 
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§ 196 

 

Avgift för pris för lunch inom daglig verksamhet 

KS/2017:586 1.2.1 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lunch inom daglig verksamhet enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade höjs till 56 kronor per portion 
inklusive moms från och med 1 januari 2018, med ny översyn av 
självkostnadspriset under år 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I den biståndsbedömda insatsen för daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ingår inte lunch. Den lunch 
som kan köpas inom daglig verksamhet lagas antingen som en del av den dagliga 
verksamheten eller köps av Serviceförvaltningen.  
För 2017 är priset för en lunch inom daglig verksamhet 44 kronor. Cirka 40 
procent köps av Serviceförvaltningen och 60 procent lagas på plats i 
verksamheten. För att komma fram till ett pris som inte är subventionerat antas 
ett tidigare riktmärke att måltiderna som lagas i verksamheten kan köpas in för 
44 kronor exklusive moms. Kostnaden för måltiderna som köps av 
Serviceförvaltningen är 59 kronor exklusive moms. Förslaget bygger således på 
fördelningen av antal köpta och lagade måltider och förslag om nytt pris för 2018 
är 56 kronor.  

Hur mycket det faktiskt kostar att laga en måltid i verksamheten behöver från och 
med 2018 följas upp. Över tid kan vanor förändras, fler deltagare inom daglig 
verksamhet kan välja ha med sig mat till sitt arbete. Fler verksamheter kan i 
framtiden laga mat på plats vilket gör att fördelningen mellan köpta och lagade 
måltider förändrar det genomsnittliga priset. Därför innehållet förslaget att inom 
tre år, senast 2020 genomföra en ny översyn av självkostnadspriset. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, 2017-11-21, § 275, Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att 
lunch inom daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade höjs till 56 kronor per portion inklusive moms från och med 1 
januari 2018, med ny översyn av självkostnadspriset under år 2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-14, § 363, Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att lunch inom daglig verksamhet höjs till 56 
kronor per portion inklusive moms från och med 1 januari 2018, med ny översyn 
av självkostnadspriset under år 2020. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-06 
Nämnden för Funktionsstöd, 2017-10-19 § 90, Förslag: Kommunfullmäktige 
höjer priset för lunch inom daglig verksamhet till 56 kronor per portion, att gälla 
från och med 1 januari 2018, med ny översyn av självkostnadspris under år 
2020. 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2017-10-10 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Mattson (KD) yrkar avslag på förslaget till höjning av lunchpriset inom 
daglig verksamhet och att nämnden istället får återkomma i ordinarie 
budgethantering för budget 2019 med förslag på en rimlig höjning av priset. 
Johan Tolinsson (S), Carita Boulwén (SD) Maria Rasmussen (V) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 
Reneé Sylvan (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt att 
tidigarelägga omprövningen av avgift under budget år 2018-2019.  
Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsgång 
Ordförande Per Ödman (M) finner inledningsvis att det finns tre förslag till 
beslut, det vill säga kommunstyrelsens förslag, Niklas Mattssons (KD) yrkande 
och Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande. Ordföranden behandlar förslagen ett i 
taget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Renée Sylvans (S) motyrkande om 
att tidigarelägga omprövningen av avgift under budget år 2018-2019. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Renée Sylvans (S) 
motyrkande. 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, Nämnden för Funktionsstöd, 
Kommunledningskontoret verksamhetsområde ekonomi 
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§ 47 Dnr 2022-00291 
Uppdatering av riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, 
daterade 2023-01-09. 

Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av 
kommunfullmäktige 2020-06-16, § 72, med revidering 2022-06-15, § 106, upphör 
samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar att ändringen i avsnitt 4.1 ska gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige valde ledamöter och ersättare till nämnder 
och styrelser den 6 december 2022 beslutade kommunfullmäktige även att utse tre 
kommunalråd. Tidigare har det funnits fyra kommunalråd i Kungsbacka kommun 
varav det fjärde har kallats för ”övriga kommunalråd” i Riktlinjer och regler för 

förmåner till förtroendevalda. Beräkningar av arvoden för deltidsarvoden, 
dagarvoden och en del andra ersättningar har också utgått från heltidsarvodet för det 
fjärde ”övriga kommunalrådet”. 

Vid sammanträdet i december inrättade kommunfullmäktige även ytterligare poster i 
form av en 2:e vice ordföranden i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och en 
2:e vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg. Samtidigt beslutade 
kommunfullmäktige att ta bort uppdraget som 2:e vice ordförande i nämnden för 
Kultur & Fritid. Dessa ändringar innebär att Riktlinjer och regler för förmåner till 
förtroendevalda behöver revideras för att harmonisera med de uppdrag som nu finns i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-06 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av 
kommunfullmäktige 2020-06-16, § 72, med revidering 2022-06-15, § 106, med 
markerade förslag till ändringar 2023-01-09 
Arvodesberedningen 2023-01-09, § 2 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Uppdatering av riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda  
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, daterade 2023-01-09. 

Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 2020-06-16, § 
72, med revidering 2022-06-15, § 106, upphör samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar att ändringen i avsnitt 4.1 ska gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige valde ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser den 6 
december 2022 beslutade kommunfullmäktige även att utse tre kommunalråd. Tidigare har det funnits 
fyra kommunalråd i Kungsbacka kommun varav det fjärde har kallats för ”övriga kommunalråd” i 

Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda. Beräkningar av arvoden för deltidsarvoden, 
dagarvoden och en del andra ersättningar har också utgått från heltidsarvodet för det fjärde ”övriga 

kommunalrådet”. 

Vid sammanträdet i december inrättade kommunfullmäktige även ytterligare poster i form av en 2:e 
vice ordföranden i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och en 2:e vice ordförande i nämnden 
för Individ & Familjeomsorg. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att ta bort uppdraget som 2:e 
vice ordförande i nämnden för Kultur & Fritid. Dessa ändringar innebär att Riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda behöver revideras för att harmonisera med de uppdrag som nu finns i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-06 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 2020-06-16, § 
72, med revidering 2022-06-15, § 106, med markerade förslag till ändringar 2023-01-09 
Arvodesberedningen 2023-01-09, § 2 
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Beslutet skickas till 
Arvodesberedningen, Kommunstyrelsens förvaltning: Kansliet, Styrning & Ekonomi, nämnden för 
Service: Lönecenter, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, nämnden för Kultur & Fritid 

Beskrivning av ärendet 
I Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda som antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 
2020 regleras vad som gäller för ersättningar till förtroendevalda. Där framgår vilka uppdrag som ger 
rätt till fasta arvoden på hel- respektive deltid. 

Ändring ”övriga kommunalråd” 
I samband med att kommunfullmäktige valde ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser den 6 
december 2022 beslutade kommunfullmäktige även om att utse tre kommunalråd. Tidigare har det 
funnits fyra kommunalråd i Kungsbacka kommun varav det fjärde har kallats för ”övriga 

kommunalråd” i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda. 

Beräkningar av arvoden för deltidsarvoden, dagarvoden och en del andra ersättningar utgår från 
beloppet på arvode för ”övriga kommunalråd”. När det inte finns något ”övriga kommunalråd” faller 

grunden för beräkningarna. Därför måste beslut tas om vad som ska utgöra grunden för beräkningarna. 

Arvodesberedningen har den 9 januari 2023 beslutat föreslå följande ändring av dokumentet Riktlinjer 
och regler för förmåner till förtroendevalda: 

Arvodet beräknas utifrån prisbasbeloppet 2018 (45 500 kronor) och multipliceras med en 
bestämd faktor enligt tabell. 

Kommunstyrelsens ordförande   22 
1:e vice ordförande    20  
2:e vice ordförande    20 
Övriga kommunalråd    19 

NY Text: Inrättas inte övriga kommunalråd används beräknat arvode som underlag för 
beräkning av övriga arvoden som bestäms i dessa riktlinjer. 

Ändringar 2:e vice ordförande 
Vid samma fullmäktigesammanträde (§ 228) togs även beslut om ytterligare poster i form av en 2:e 
vice ordföranden i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och en 2:e vice ordförande i nämnden 
för Individ & Familjeomsorg. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att ta bort uppdraget som 2:e 
vice ordförande i nämnden för Kultur & Fritid. 

Dokumentet Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda behöver ändras på följande sätt: de 
två uppdragen som 2:e vice ordföranden i de två nämnderna läggs till med en angivelse av fast 
deltidsarvode på 10 procent för respektive uppdrag. Omfattningen på 10 procent är samma omfattning 
som redan gäller för 2:e vice ordförande i nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för Förskola & 
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Grundskola och nämnden för Vård & Omsorg. Uppdraget som 2:e vice ordförande i nämnden för 
Kultur & Fritid tas bort.  

Ändringarna införs på följande sätt, markerade med fet stil och överstrykning: 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Ordförande 30 

 Vice ordförande 18 

 NY: 2 vice ordförande 10 

  
Ledamot i 
arbetsutskott 5 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Ordförande 35 

 V. ordförande 18 

 NY: 2 vice ordförande 10 

  
Ledamot i 
arbetsutskott 8 

Nämnden för Kultur & Fritid Ordförande 30 

  Vice ordförande 18 
 2 vice ordförande 10 

 

Dessa ändringar ska gälla från 1 januari 2023 då uppdragen är i funktion. 

Andra ändringar 
I avsnitt 6 behöver texten ändras då kommunen sedan den 1 januari 2023 har övergått till att ansökan 
ska göras via e-tjänst. Dessutom behöver det ändras så att ansökan, oavsett ersättning, kan lämnas in 
inom 12 månader från det att aktiviteten ägt rum. Hittills har tre månader gällt för vissa ersättningar.  

I Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda finns några mindre skrivfel som betraktas som 
redaktionella och därför inte tas upp för beslut men korrigeras i den nya versionen av dokumentet. Det 
gäller benämningar av procent i text i stället för procenttecken, samt angiven procentsats i avsnitt 2.3 
som ska vara 0,015 procent. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Arvodesberedningen beslutade den 9 januari 2023 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om de 
aktuella ändringarna enligt ovan. Därtill föreslår kommunstyrelsens förvaltning ett mindre 
förtydligande tillägg av ordet inrapportering i texten på följande sätt: Vid protokollförda 
sammanträden sköts inrapportering för utbetalning av dagarvode, timersättning och reseersättning av 
nämndadministrationen på respektive förvaltning. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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1 Förtroendevalda 
De grupper av förtroendevalda som omfattas av dessa riktlinjer är  

- Förtroendevalda på heltid (eller betydande del av heltid); kommunalråd 

- Förtroendevalda på deltid; ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och revisionen, ledamöter i 
arbetsutskott, utskott, ordförande och vice ordförande i kommunala bolag 
och stiftelser, ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, 
partigruppledare (leder respektive partigrupp i kommunfullmäktige) 

- Förtroendevalda utan hel- eller deltid; ordinarie ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, nämnder, styrelsen, revisionen, ledamöter och ersättare 
i kommunala bolag- och stiftelser, beredningar och andra uppdrag enligt 
särskilt beslut. 

- Ledamöter och ersättare i utskott beslutade av kommunfullmäktige 

- Andra uppdrag efter beslut av kommunfullmäktige, styrelsen, nämnd eller 
revisionen. 

Kommunens bolag och stiftelser rekommenderas att tillämpa dessa riktlinjer.  

 

2 Förmåner 
2.1 Förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner 
Om den förtroendevalde har rätt till ledighet enligt kommunallagen har den 
förtroendevalde rätt till ersättning för styrkta avdrag som uppstår på grund av 
ledigheten såsom förlorade arbetsinkomster eller andra ekonomiska förmåner. Med 
ekonomiska förmåner avses förlorade pensions- och semesterförmåner samt 
exempelvis förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning som den enskilde 
förtroendevalde förlorar på grund av uppdraget. 

Ersättning betalas för den tid som avdrag har skett på arbetsinkomst eller annan 
ekonomisk förmån i samband med sammanträde eller annan aktivitet, med en 
schablonersättning per timme på 0,026% procent av årsarvodet för övriga 
kommunalråd till den del avdraget överstiger timersättningen (se avsnitt 2.6). 

Om avdraget för arbetsinkomst eller annan ekonomisk förmån överstiger 
schablonen, kan den förtroendevalda begära ytterligare ersättning. 

Rätten till ledighet avser  
- möten i kommunala organ  
- andra möten som är nödvändiga för uppdragen,  
- resor till och från mötena,  
- behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena. 

Denna ersättning gäller inte för kommunalråd. 
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2.2 Resekostnader för förtroendevalda med funktionsnedsättning 
Förtroendevalda som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan använda vanliga 
kommunikationsmedel har rätt till skälig ersättning för de resekostnader från 
bostaden som uppkommer när den förtroendevalda fullgör sina uppdrag. Det krävs 
att den enskilde yrkar på ersättning och kan visa på kostnaden för att denna ska 
betalas ut.  

Denna ersättning gäller inte för kommunalråd. 

 

2.3 Barntillsyn 
Ersättningen för kostnader för barntillsyn betalas ut med max 0,00015 0,015 procent 
av årsarvodet för övriga kommunalråd per timme (2019 130 kr). Till ansökan ska ett 
underlag bifogas som styrker utlägget. 
 

2.4 Resor inom kommunen 
För att få resekostnadsersättning, oavsett färdsätt, inom kommunen måste 
avståndet mellan den förtroendevaldas hem och sammanträdesplatsen vara längre 
än tre kilometer. Ersättning för restiden betalas inte. Om justering av protokoll kräver 
resa utbetalas resekostnadsersättning. Förtroendevalda har rätt till 
resekostnadsersättning som utbetalas enligt samma grunder som för kommunens 
arbetstagare. 

Utlägg för parkering i samband med sammanträde ersätts inte. 
 

2.5 Resor utom kommunen 
Förtroendevalda har rätt till resekostnadsersättning och traktamente utom 
kommunen enligt samma grunder som kommunens arbetstagare, det vill säga, det 
måste vara minst en övernattning och avståndet mellan hemmet och 
sammanträdesplats måste vara minst 50 kilometer.  

Förtroendevalda har rätt till resekostnadsersättning för resor utom kommunen utan 
övernattning och utbetalas enligt samma grunder som för kommunens arbetstagare.  

Om resan kan ske med kollektivtrafik ska det alternativet väljas i första hand. Om 
betalning då sker med egna utlägg betalas ersättning. 

 

2.6 Arvode 
Arvoden avser ersättning för det arbete som är förenat med uppdragen.  
 
Arvode betalas ut som 

 Heltidsarvode - se avsnitt 3.1 

 Deltidsarvode - se avsnitt 4. 

Dagarvode 
Utbetalas med 0,0463% procent av årsarvodet för övriga kommunalråd för närvaro 
på sammanträde eller annan aktivitet för tid upp till 4 timmar (halvt dagarvode). För 
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sammanträde som varar mer än 4 timmar utgår dagarvode med dubbelt belopp (helt 
dagarvode). 
 
Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får det totala 
arvodet (för 2019 800 kr) för en och samma person inte överstiga ett helt dagarvode 
plus hel timersättning. 

Med sammanträde avses möte med kommunalt organ enligt kommunallagen, där 
protokollsskyldighet föreligger eller där protokoll förs i huvudsaklig 
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser. 

Med aktivitet avses det som finns uppräknat i punkterna 4.2- 4.5 och 5.1. 

Timersättning  
Utbetalas med 0,10411% procent av årsarvodet för övriga kommunalråd (2019 900 
kr) för närvaro på sammanträde eller annan aktivitet för tid upp till 4 timmar (halv 
timersättning). För sammanträde som varar mer än 4 timmar utgår timersättning 
med dubbelt belopp (hel timersättning för 2019 1800 kr). 

Arvode för kommunfullmäktiges sammanträden 
Utbetalas per sammanträde med halvt dagarvode plus halv timersättning enligt 
ovan.  
 
Arvodet betalas oavsett beloppsbegränsning för dagarvode plus timersättning. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde då budget för kommande budgetår 
behandlas, utgår helt dagarvode plus hel timersättning för förtroendevald som är 
närvarande mer än fyra timmar. 

Arvodesbelopp avrundas till närmast högre jämna femtal kronor. 
 

2.7 Pension 
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL 
(Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda). De 
förtroendevalda som före 2014 hade mer än 40% procent förtroendeuppdrag 
omfattas dock inte av OPF-KL. För dessa gäller de tidigare reglerna PBF 
(Pensionsbestämmelser för förtroendevalda). 

Heltids- deltids- respektive dagarvodet är pensionsgrundande och pensionsavgift 
betalas enligt regler i OPF-KL för samtliga förtroendevalda från 2014 års val. 

Förtroendevald som kan styrka att ytterligare pensionsförmåner förlorats under 
uppdragstid, kan efter prövning av kommunstyrelsen få ersättning för sådan förlust. 
 

2.8 Andra ekonomiska förmåner 
Ersättning kan även betalas för andra kostnader som den förtroendevalda haft med 
anledning av uppdragets fullföljande. Kostnaderna ska vara skäliga och styrkas. 
Fråga om ersättning för övrig kostnad prövas av kommunstyrelsen. 
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2.9 Svårt sjuk eller personer med funktionsnedsättning i hemmet 
Om den förtroendevalda har en svårt sjuk person eller en person med 
funktionsnedsättning som vistas i hemmet, och som behöver vård och tillsyn när den 
förtroendevalda deltar i sammanträden eller motsvarande, har den förtroendevalda 
rätt till ersättning för kostnader i samband med det. Ersättningen betalas inte ut om 
tillsynen utförs av en egen familjemedlem eller annan närstående. Ersättningen 
betalas för den faktiska utgiften för den tid som behövts för att den förtroendevalda 
skulle kunna fullgöra sitt uppdrag. Kostnaderna ska vara skäliga och styrkas. 
Observera att ersättningen är skattepliktig och att förtroendevald kan bli skyldig att 
betala sociala avgifter för den utgivna lönen.  

Denna ersättning gäller inte för kommunalråd. 

2.10 Övrigt 

2.10.1 Utrustning 
Kommunen ansvarar för att tillhandahålla sådan utrustning som den förtroendevalda 
behöver för att fullgöra sitt uppdrag, till exempel dator, telefon, surfplatta. Beslut om 
utrustning för förtroendevalda fattas av berörd nämnd, styrelsen eller motsvarande 
om inte annat är beslutat. 

2.10.2 Försäkringar 
Alla förtroendevalda omfattas av arbetsskadeförsäkringen och de med uppdrag över 
20% procent av heltid kan anmälas till en grupplivförsäkring. 

2.10.3 Utlandstraktamente 
När en förtroendevald reser utomlands inom ramen för sitt uppdrag, har den 
förtroendevalda rätt till traktamente på samma sätt som för en anställd. 
Traktamentet styrs av Skatteverkets regler och är beroende av till vilket land som 
resan sker. Beräkning görs bland annat utifrån antal timmar utlandsvistelsen varar 
och med avdrag för erhållna måltider. 
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3 Förtroendevald på heltid - kommunalråd 
En förtroendevald som arbetar som heltidssysselsatt förtroendevald och ägnar hela 
sin arbetstid åt uppdrag för kommunen benämns kommunalråd. Uppdraget kan 
även vara på en betydande del av en heltid. 

3.1 Heltidsarvode 
Heltidsarvode är ett arvode för förtroendevalda på heltid eller betydande del av 
heltid. Kommunalråd får ett arvode som inkluderar ersättning för sammanträden och 
förrättningar. Arvodet beräknas årsvis och betalas ut månadsvis. 

Arvodet beräknas utifrån prisbasbeloppet 2018 (45 500 kr) och multipliceras med en 
bestämd faktor enligt tabell. 

Kommunstyrelsens ordförande   22 
1:e vice ordförande    20  
2:e vice ordförande    20 
Övriga kommunalråd    19 

Ny text: Inrättas inte övriga kommunalråd används beräknat arvode som 
underlag för beräkning av övriga arvoden som bestäms i dessa riktlinjer. 

Arvodet höjs årligen med den genomsnittliga löneökning som kommunens SACO-
anslutna arbetstagare fått året innan. 

3.2 Ersättning för kommunfullmäktiges sammanträde 
Kommunalråd, oavsett om denne är vald till ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige, får arvode för närvarande på kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

3.3 Sjukdom, föräldraledig eller annan ledighet från uppdrag 
Kommunalråd har rätt till ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- 
och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen eller 
landstinget vad gäller sjukdom eller annan ledighet.  

Om ett kommunalråd inte kan fullgöra sitt uppdrag hel- eller deltid på grund av 
ledigheten, minskas arvodet enligt följande: 

Orsak Avdrag på arvodet 
Sjukdom heltid Överstigande en månad 
Sjukdom deltid Överstigande en månad i den 

omfattning sjukskrivningen 
omfattar 

Föräldraledighet eller annan 
ledighet med lagstadgad 
ersättning 
 

Från dag ett av den ersatta 
ledigheten i den omfattning 
ledigheten avser 

Annan ledighet Från dag ett av ledigheten i 
den omfattning ledigheten 
avser 
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Ett kommunalråd som fullgör sitt uppdrag på hela sin tid kan inte samtidigt för den 
tiden uppbära andra lagstadgade ersättningar. 
 

3.4 Semester 
Kommunalråd anses inte vara arbetstagare i semesterlagens namn och kan inte ta 
ut lagenlig semester (ledighet). Däremot kan kommunalrådet ta ledigt från sitt 
kommunala uppdrag – lika länge som semesterledigheten är för anställda i 
kommunen – utan att arvodet minskas.  
 

3.5 Resekostnadsersättning för egen bil 
För resor i kommunen finns bilpool tillgänglig eller resekort för resor i 
kollektivtrafiken. Om ett kommunalråd använder egen bil i sitt uppdrag inom 
kommunen kan resekostnadsersättning betalas ut. 
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4 Förtroendevalda på deltid 
Förtroendevalda på deltid avser ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och revisionen, ledamöter i 
arbetsutskott/utskott och revisionen, ordförande och vice ordförande i kommunala 
bolag och stiftelser, ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, 
partigruppledare. 

Arvode betalas i form av 

- Fast arvode för deltidsuppdrag 

- Dagarvode och timersättning för sammanträde och vissa aktiviteter. 

Utöver arvodet kan förtroendevalda på deltid även begära ersättning för övriga 
förmåner enligt avsnitt 2. 

Första året på en ny mandatperiod utgår deltidsarvodet för både nyvalda revisorer 
och revisorerna för föregående verksamhetsår till och med den månad då 
årsredovisningen för föregående år behandlats av kommunfullmäktige. 
 
Ordförande, vice ordförande, ledamöter i kommunala bolag och stiftelser erhåller 
arvoden från det att de är valda av årsstämman. Tidigare valda erhåller arvoden och 
ersättningar till dess uppdraget upphör. 
 

4.1 Deltidsarvode – fast arvode för förtroendevalda på deltid 
Detta arvode beräknas årsvis och betalas ut månadsvis. Arvodets storlek utgörs av 
en procentsats av heltidsarvodet till övriga kommunalråd enligt följande (se nästa 
sida): 
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Deltidsarvoden, procentsatser  från och med 2019  

  

Årsarvodens storlek till deltids-
engagerade förtroendevalda 
utgörs av följande procentsats 
av årsarvodet till övriga 

kommunalråd (se avsnitt 3.1) 

Nämnd/styrelse Uppdrag Gäller från 2019-01-01  

Kommunstyrelsen (ej kommunalråd) Ledamot i arbetsutskott 40 

 Ersättare i arbetsutskott 5 

Byggnadsnämnden Ordförande 35 

 Vice ordförande 18 
  Ledamot i arbetsutskott 5 

Nämnden för Förskola & Grundskola Ordförande. 35 

 1:e vice ordförande 18 

 2:e vice ordförande 10 

  Ledamot i arbetsutskott 4 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Ordförande 30 
 1:e vice ordförande 18 

 NY 2:e vice ordförande 10 

  Ledamot i arbetsutskott 5 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Ordförande 35 

 1:e vice ordförande 18 

 NY 2:e vice ordförande 10 
  Ledamot i arbetsutskott 8 
Nämnden för Kultur & Fritid Ordförande 30 

  Vice ordförande 18 

 Tas bort:  2 vice ordförande 10 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Ordförande 25 

  Vice ordförande 10 

Nämnden för Service Ordförande 25 

  Vice ordförande 10 
Nämnden för Teknik Ordförande 25 

 Vice ordförande 18 

  Ledamot i arbetsutskott 4 

Nämnden för Vård & Omsorg Ordförande. 30 

 1:e vice ordförande 18 

 2 Vice ordförande 10 

Kommunfullmäktige Ordförande 20 

 Vice ordförande 8 

  2 Vice ordförande 4 

Eksta Bostads AB Ordförande 15 

  Vice ordförande 6 
Kommunrevisionen Ordförande 15 

 Vice ordförande 6 

  Ledamöter 5 

Stiftelsen Tjolöholm Ordförande 15 

  Vice ordförande 6 

Överförmyndarnämnden Vice ordförande 10 

KF:s valberedning Ordförande 2 

Valnämnden (valår 5%) Ordförande 4 
 (valår 3 %) Vice ordförande 2 

Partigruppledare Inte K-råd 8 

 

Om deltidsuppdrag innehas av kommunalråd utgår endast ersättning som 
kommunalråd. 
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Deltidsarvode för utskottsuppdrag avser endast ordinarie ledamot. Ersättare som 
tjänstgör på utskottssammanträde har rätt till ersättningar enligt avsnitt 2. 
 

4.2 Vad som ingår i deltidsarvodet respektive dagarvodet för 
ordförande och vice ordförande 
 

I deltidsarvodet ingår nedan angivna uppgifter under förutsättning att den 
förtroendevalda representerar det organ denne själv tillhör. Därtill betalas dagarvode 
och timersättning för nedan specificerade aktiviteter: 

1) Aktivitet Ingår i 
deltidsarvodet 

Därtill betalas 
dagarvode 

och 
timersättning 

1. Presidieträff (även när presidiet fattar beslut 
med stöd av delegering) 

X  

2. Ordförandebeslut X  

3.  Förberedelser, inläsning mm X  

4. Besiktning, inspektion X  

5.  Granskning inom ramen för 
revisionsuppdrag 

X  

6.  Sammanträde med det organ den 
förtroendevalda tillhör, gäller även 
utskott  

 X 

7. Aktivitet där syftet är utbildning, 
information 

 X B 

8. Studiebesök i verksamheten eller 
verksamhet hos annan utövare, 
studieresa  

X  
 

9. Aktivitet där huvudsyftet är att 
samverka, samråda, delta i nätverk 
nätverka eller överlägga med såväl 
interna som externa parter. 

X   
 

10. a) Aktivitet där huvudsyftet är intern, 
kommungemensam uppföljning, 
planering, analys 

X  

 b) Aktivitet där huvudsyftet är internt 
arbete med nämnden såsom planering 
och uppföljning. 

 X 

11. Aktivitet där huvudsyftet är av 
demokratisk art 

X  

12. Utlandsresa  X B 
    B= beslut krävs av nämnden. 

_____________ 
 
1) Numreringen överensstämmer med numreringen i samtliga tabeller. 
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4.3 Vad som ingår i deltidsarvodet för utskottsledamot 
Ledamot i arbetsutskott (eller annan benämning) erhåller ett fast arvode för 
uppdraget. Utifrån det arvode som betalas för uppdraget förutsätts följande uppgifter 
ingå. Därtill betalas dagarvode och timersättning för nedan specificerade aktiviteter: 
 

1) Aktivitet Ingår i 
deltidsarvodet 

Därtill betalas 
dagarvode och 
timersättning 

3.  Förberedelser, inläsning mm X  

4. Besiktning, inspektion X  

6.  Sammanträde med det organ den 
förtroendevalda tillhör, gäller även 
utskott 

 X 

7. Aktivitet där syftet är utbildning, 
information 

 X B 

8. Studiebesök i verksamheten eller 
verksamhet hos annan utövare, 
studieresa  

 X B 
 

9. Aktivitet där huvudsyftet är att 
samverka, samråda, delta i nätverk 
nätverka eller överlägga med såväl 
interna som externa parter. 

 X B 
 

10. a) Aktivitet där huvudsyftet är intern, 
kommungemensam uppföljning, 
planering, analys  

 X B 

 b) Aktivitet där huvudsyftet är internt 
arbete med nämnden såsom planering 
och uppföljning. 

 X 

11. Aktivitet där huvudsyftet är av 
demokratisk art 

 X B 

12. Utlandsresa  X B 

13. Enskild ledamot i individutskottet kan 
inträda för att fatta beslut om 
omedelbart omhändertagande enligt 
tjänstgöringslista. 

 X B 

   B= beslut krävs av nämnden. 
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4.4 Vad som ingår i deltidsarvodet för ledamot i kommunrevisionen 
Varje ledamot i kommunrevisionen uppbär ett fast deltidsarvode för 
uppdraget. Utifrån det arvode som betalas för uppdraget förutsätts följande 
uppgifter ingå. Därtill betalas dagarvode och timersättning för nedan 
specificerade aktiviteter: 
 

1) Aktivitet Ingår i 
deltidsarvodet 

Därtill betalas 
dagarvode och 
timersättning 

3.  Förberedelser, inläsning mm X  

5.  Granskning inom ramen för 
revisionsuppdrag 

X  

6.  Sammanträde med det organ den 
förtroendevalda tillhör 

 X 

7. Aktivitet där syftet är utbildning, 
information 

 X B 

8. Studiebesök i verksamheten eller 
verksamhet hos annan utövare, 
studieresa  

 X B 

9. Aktivitet där huvudsyftet är att 
samverka, samråda, delta i nätverk 
nätverka eller överlägga med såväl 
interna som externa parter. 

 X B 
 

10. a) Aktivitet där huvudsyftet är intern, 
kommungemensam uppföljning, 
planering, analys  

 X B 

 b) Aktivitet där huvudsyftet är internt 
arbete med nämnden såsom planering 
och uppföljning. 

 X 

11. Aktivitet där huvudsyftet är av 
demokratisk art 

 X B 

12. Utlandsresa  X B 

   B= beslut krävs av nämnden. 
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4.5 Vad som ingår i deltidsarvodet för gruppledare 
Gruppledare är den person som leder den grupp av företrädare för ett parti som är 
invalda i kommunfullmäktige. Utifrån det arvode som betalas för uppdraget förutsätts 
följande uppgifter ingå: 

1) Aktivitet Ingår i 
deltidsarvodet 

Därtill betalas 
dagarvode och 
timersättning 

0. Samordning och ledning av 
fullmäktigegruppens arbete 

X  

7. Aktivitet där syftet är utbildning, 
information 

X  

9. Aktivitet där huvudsyftet är att 
samverka, samråda, delta i nätverk 
nätverka eller överlägga med såväl 
interna som externa parter. 

X  

10. 
 

a) Aktivitet där huvudsyftet är intern, 
kommungemensam uppföljning, 
planering, analys 

 X B 

11. Aktivitet där huvudsyftet är av 
demokratisk art 

 X B 

    B = beslut av kommunfullmäktiges ordförande 
 

4.6 Sjukdom och ledighet 
Om en förtroendevald på deltid inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom 
eller annat skäl för tid som överstiger 3 månader, ska arvodet minskas i 
motsvarande grad. Det åligger partigruppledaren att meddela kommunens 
lönecenter. 

Sjukförsäkring gäller i varierad omfattning för förtroendevalda med deltid som 
sammanlagt uppgår till lägst 40 procent.  
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5 Förtroendevalda ledamöter och ersättare med 
dagarvode 
Här avses ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, 
styrelsen, revisionen, ledamöter och ersättare i kommunala bolag- och stiftelser, 
beredningar och andra uppdrag enligt särskilt beslut. 

5.1 Dagarvode och timersättning 
Dagarvode och timersättning utbetalas med belopp för halv dag eller hel dag för 
följande aktiviteter: 

1) Aktivitet Dagarvode och 
timersättning 

3.  Förberedelser, inläsning mm Ingår i dagarvodet 
och timersättningen 
för sammanträdet 

4. Besiktning, inspektion X B 

5.  Granskning inom ramen för 
revisionsuppdrag 

X B 

6.  Sammanträde med det organ den 
förtroendevalda tillhör, gäller även utskott  

X 

7. Aktivitet där syftet är utbildning, 
information 

XB 

8. Studiebesök i verksamheten eller 
verksamhet hos annan utövare, studieresa  

X B 

9. Aktivitet där huvudsyftet är att samverka, 
samråda, delta i nätverk nätverka eller 
överlägga med såväl interna som externa 
parter. 

X B 

10. a) Aktivitet där huvudsyftet är intern, 
kommungemensam uppföljning, planering, 
analys 

X B 

 b) Aktivitet där huvudsyftet är internt 
arbete med nämnden såsom planering 
och uppföljning. 

X 

11. Aktivitet där huvudsyftet är av demokratisk 
art 

X B 

12.  Utlandsresa X B 

    B= beslut krävs av nämnden. 

 
Förtroendevalda med dagarvode och timersättning kan även begära ersättning för 
övriga förmåner enligt avsnitt 2. 
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6 Utbetalning av ersättning 
Hel- och deltidsarvoden utbetalas månadsvis vanligtvis den 27:e av 
Serviceförvaltningens lönecenter. 

Vid protokollförda sammanträden sköts inrapportering för utbetalning av dagarvode, 
timersättning och reseersättning av nämndadministrationen på respektive 
förvaltning. Utbetalning sker i normalfallet den 27:e i månaden efter sammanträdet 
har ägt rum. 

När en förtroendevald ska begära ersättning 

- för andra förmåner än dagarvode, timersättning och reseersättning, i 
samband med protokollfört sammanträde eller 

- efter deltagande på en annan aktivitet än protokollfört sammanträde som 
beslutats och som utgör grund för dagarvode enligt dessa regler, 

ska ansökan göras i avsedd e-tjänst Tjänster - Kungsbacka kommun Till ansökan 
ska underlag bifogas. 

Ansökan ska göras inom tolv månader efter att aktiviteten ägt rum. 

Dagarvoden för sammanträden registreras utifrån närvarolistan i protokollet av 
respektive nämndsekreterare. 

Resekostnadsersättning registreras samtidigt om uppgift har lämnats till 
sekreteraren. Utbetalning sker i normalfallet den 27:e i månaden efter 
sammanträdet har ägt rum.  

När en förtroendevald deltagit på en annan aktivitet än protokollfört sammanträde 
som beslutats och som utgör grund för dagarvode enligt dessa regler ska ett 
underlag lämnas till sekreteraren inom tre månader från och med då aktiviteten 
ägde rum. Underlaget ska vara underskrivet av den förtroendevalde, attesterat av 
behörig person samt vara Serviceförvaltningens lönecenter tillhanda senast den 
10:e för att få utbetalning den 27:e samma månad. 

För att få andra ersättningar enligt dessa regler ska underlag lämnas till 
sekreteraren inom tolv månader från och med då aktiviteten ägde rum. Kravet på 
ersättning ska i vissa fall kunna styrkas. 

För närmare beskrivning om hur ansökningar om ersättningar ska göras, finns 
särskilda anvisningar. 

Förmåner betalas av respektive organ (nämnd, styrelse eller motsvarande) som den 
förtroendevalda företräder, om inte annat är beslutat. 

6.1 Beslut och information om uppräkning av arvodena 
Heltidsarvode - Arvodesberedningen tar fram underlag som lämnas som information 
till kommunfullmäktige senast i december året innan de nya arvodena börjar gälla. 
Nytt beslut om heltidsarvoden fattas inför varje ny mandatperiod. Beräkning av 
arvodenas storlek se avsnitt 3.1. 

Deltidsarvode - Arvodesberedningen tar fram underlag som lämnas som information 
till kommunfullmäktige senast i december året innan de nya arvodena börjar gälla. 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt
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Nytt beslut om deltidsarvoden fattas inför varje ny mandatperiod. Beräkning av 
arvodenas storlek se avsnitt 4.  

Dagarvoden - Arvodesberedningen tar fram underlag som lämnas som information 
till kommunfullmäktige senast i december året innan de nya arvodena börjar gälla. 
Beräkning av dagarvodenas storlek se avsnitt 2.6. 

Timersättning - Arvodesberedningen tar fram underlag som lämnas som information 
till kommunfullmäktige senast i december året innan de nya ersättningarna börjar 
gälla. Beräkning av dagarvodenas storlek se avsnitt 2.6  

Arvode för kommunfullmäktiges sammanträden - Arvodesberedningen tar fram 
underlag som lämnas som information till kommunfullmäktige senast i december 
året innan de nya arvodena börjar gälla. Beräkning av arvodenas storlek se avsnitt 
2.6. 

6.2 Frågor om ersättning, tolkning och tillämpning av riktlinjerna 
Frågor om ersättning enligt dessa riktlinjer prövas i varje särskilt fall av 
kommunstyrelsen. Tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs av 
kommunstyrelsen. 

Arvodesberedningen bereder generella ärenden om arvoden och ersättningar inför 
beslut i kommunfullmäktige. Arvodesberedningen kan även vara rådgivande till 
kommunstyrelsen i tolkningsfrågor. 

Kommunfullmäktige (KF 2020-06-16 § 72) har gett arvodesberedningen i uppdrag 
att utvärdera fördelningen mellan ersättning och förlorad arbetsförtjänst. Uppdraget 
ska återrapporteras till kommunfullmäktige under andra halvan av mandatperioden 
2023–2027. 

____________________ 
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§ 2 Dnr 2022-00291 
Arvoden för förtroendevalda 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av Riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda: 

Följande införs i tabellen över deltidsarvoden i avsnitt 4.1: 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad  2:e vice ordförande 10% 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg       2:e vice ordförande 10% 

I samma tabell tas 2:e vice ordförande 10%, bort vad avser nämnden för Kultur & 
Fritid. 

Till ”Övriga kommunalråd” i avsnitt 3.1 läggs följande notering: Inrättas inte övriga 
kommunalråd används beräknat arvode som underlag för beräkning av övriga 
arvoden som bestäms i dessa riktlinjer. 

Följande text ersätter delar av texten i avsnitt 6: 

Vid protokollförda sammanträden sköts utbetalning av dagarvode, timersättning och 
reseersättning av nämndadministrationen på respektive förvaltning. Utbetalning sker 
i normalfallet den 27:e i månaden efter sammanträdet har ägt rum. 

När en förtroendevald ska begära ersättning 

- för andra förmåner än dagarvode, timersättning och reseersättning, i samband med 
protokollfört sammanträde eller 

- efter deltagande på en annan aktivitet än protokollfört sammanträde som beslutats 
och som utgör grund för dagarvode/ersättning enligt dessa regler, 

ska ansökan göras i avsedd e-tjänst (länk). Till ansökan ska underlag bifogas. 

Ansökan ska göras inom tolv månader efter att aktiviteten ägt rum.  

Ändringen i avsnitt 4.1 gäller från 1 januari 2023. 

 

Beslut - arvodesberedningen 
Uppföljning av uppföljning av utfallet av systemet med ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst ska ske med en avstämning första kvartalet 2024 och en fördjupning 
fjärde kvartalet 2024. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om val av ledamöter och ersättare 
till nämnder och styrelser den 6 december 2022, beslutades även om ytterligare 
poster som 2:e vice ordföranden i två nämnder. Därtill togs ett uppdrag som 2:e vice 
ordförande bort. 
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Vid samma fullmäktigesammanträde (§ 228) togs även beslut om att utse tre 
kommunalråd. Tidigare har det funnits fyra kommunalråd i Kungsbacka varav det 
fjärde har kallats för ”övriga kommunalråd” i Riktlinjer och regler för förmåner till 

förtroendevalda. Beräkningar av arvoden för deltidsarvoden, dagarvoden och en del 
andra ersättningar utgår från beloppet på arvode för ”övriga kommunalråd”. 

Dokumentet Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda behöver därför 
ändras utifrån dessa två omständigheter.  

Från 21 januari 2023 inrättas en e-tjänst för ansökan om ersättningar som påverkar 
rutinerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-22 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, förslag 2022-12-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Larry Söder (KD) och Åke Eliasson (S) föreslår att ändringar ska göras i dokumentet 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda enligt vad som framgår av 
tjänsteskrivelsen daterad 22 december 2022 med följande tillägg: 

- Till ”Övriga kommunalråd” i avsnitt 3.1 läggs följande notering: Inrättas inte 
övriga kommunalråd används beräknat arvode som underlag för beräkning av 
övriga arvoden som bestäms i dessa riktlinjer.  

Vidare föreslås att ändringarna i avsnitt 4.1 ska gälla från 1 januari 2023. 

Åke Eliasson (S) föreslår att uppföljning av utfallet av systemet med ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst ska ske med en avstämning första kvartalet 2024 och en 
fördjupning fjärde kvartalet 2024. 

Beslutsgång 
Ordförande Larry Söder (KD) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
Larry Söders (KD) och Åke Eliassons (S) förslag samt Åke Eliassons (S) förslag om 
uppföljning och att arvodesberedningen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 49 Dnr 2022-00206 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om att Lygnerns vatten är värt 
att värna 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående tillståndsprocess 
för nytt vattenuttag ur Lygnern. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 8 mars 2022 föreslagit en komplettering av föreskrifterna 
för Lygnern-Fjärås Bräcka vattenskyddsområde. Motionärerna vill att 
vattenskyddsområdet ska utökas för att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern 
och att detta ska ske i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser 
och berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde. 

Vidare vill motionärerna att kommunen tillsammans med berörda kommuner 
identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt 
att kommunen genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som 
behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet med hänsyn till 
flergenerationsmålet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-27 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-06-09, § 81 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande, 2022-05-31 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Nämnden för Teknik 2022-06-22, § 70 
Nämnden för Tekniks yttrande, 2022-05-24 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-24  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 117 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 37 
Motion från Maria Losman (MP) m.fl. om Lygnerns vatten – värt att värna, 2022-02-
23 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka vattenskyddsområdet för 
Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående tillståndsprocess för nytt 
vattenuttag ur Lygnern. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 
8 mars 2022 föreslagit en komplettering av föreskrifterna för Lygnern-Fjärås Bräcka 
vattenskyddsområde. Motionärerna vill att vattenskyddsområdet ska utökas för att omfatta hela 
avrinningsområdet för Lygnern och att detta ska ske i samarbete med Hallands och Västra Götalands 
länsstyrelser och berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde. 

Vidare vill motionärerna att kommunen tillsammans med berörda kommuner identifierar potentiella 
föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt att kommunen genomför de 
inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet med 
områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsmålet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-27 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-06-09, § 81 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande, 2022-05-31 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Nämnden för Teknik 2022-06-22, § 70 
Nämnden för Tekniks yttrande, 2022-05-24 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-24  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 117 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 37 
Motion från Maria Losman (MP) m.fl. om Lygnerns vatten – värt att värna, 2022-02-23 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, nämnden för Teknik 
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Beskrivning av ärendet 
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 
8 mars 2022 föreslagit en komplettering av föreskrifterna för Lygnern-Fjärås Bräcka 
vattenskyddsområde. Motionärerna vill att vattenskyddsområdet ska utökas för att omfatta hela 
avrinningsområdet för Lygnern och att detta ska ske i samarbete med Hallands och Västra Götalands 
länsstyrelser och berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde. 

Vidare vill motionärerna att kommunen tillsammans med berörda kommuner identifierar potentiella 
föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt att kommunen genomför de 
inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet med 
områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsmålet. 

Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 
Lygnern-Fjärås Bräcka vattenskyddsområde upprättades 2012 med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken. 
Syftet med bestämmelserna är att skydda vattentäkten mot aktiviteter som kan påverka området 
negativt. I kommunens nyligen antagna översiktsplan anges Lygnern och Fjärås Bräcka som 
kommunens största och viktigaste dricksvattenresurs. Vattentäkten försörjer cirka 64 000 personer i 
kommunen. I översiktsplanen framhålls även Lygnern och Fjärås Bräckas värde som 
dricksvattenresurs vilket ska prioriteras framför andra konkurrerande intressen. I Kungsbackas 
vattenförsörjningsplan beskrivs Lygnern och Fjärås Bräcka vara av regional betydelse för 
vattenförsörjningen och bör skyddas därefter. I Hallands regionala vattenförsörjningsplan och i 
Kungsbackas vattenförsörjningsplan beskrivs att om Fjärås-Bräcka inte kan leverera vatten kan 
reservvatten enbart kortsiktigt erhållas i tillräcklig mängd från grannkommunerna.   

Nämndernas yttranden 
Nämnderna för Miljö & Hälsoskydd och Teknik har lämnats tillfälle att yttrat sig över motionen. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd framhåller i sitt yttrande att både föreskrifter och skyddsområde för 
vattenskyddsområdet behöver uppdateras, men att innan en sådan uppdateringen kan göras behöver 
förutsättningarna utredas och en riskbedömning av avrinningsområdet och vattentäkten tas fram. 
Nämnden anser också att nämnden för Teknik är mest lämpad att genomföra en sådan utredning och 
riskbedömning. 

Nämnden för Teknik gör samma bedömning som nämnden för Miljö & Hälsoskydd och anger i sitt 
yttrande att en utredning och riskbedömning bör genomföras. Samtidigt framhåller nämnden att en 
sådan utredning inte kan genomföras innan den pågående tillståndsprocessen för nytt vattenuttag från 
Lygnern är avslutad eftersom vattenskyddsområdets utformning är beroende av utfallet av 
vattendomsbeslutet. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att ett långsiktigt skydd av vattentäkten Lygnern-Fjärås 
Bräcka är av avgörande betydelse i den fortsatta utvecklingen av kommunen samt för att uppnå 
generationsmålet som är ett Sveriges 16 miljökvalitetsmål. En utredning som ser över föreskrifterna 
och vattentäktens avgränsning bedöms som ett viktigt moment för att säkra vattentäkten långsiktigt. 
Kommunstyrelsens förvaltning delar emellertid nämnden för Tekniks bedömning att 
tillståndsprocessen för ny vattendom bör avvaktas innan en utredning tillsätts eftersom 
vattenskyddsområdets utformning är beroende av utfallet av vattendomsbeslutet.  

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 81 Dnr MH-2022-1957 
Yttrande över motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka 
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 
med hänvisning till nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande 2022-05-31, med 
följande tillägg som sista stycke:  

- Översyn ska ske i samarbete med Lygnerns vattenråd förslagsvis och inga 
ytterligare inskränkningar i bekämpningsmedelsanvändningen utöver vad som krävs 
idag och enligt aktuell lagtext. 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig mellan klockan 13:45-13:53 för inläsning av ärendet. 

Reservation 
Elisabeth Sahlsten (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, med 
följande motivering: ”Jag reserverar mig mot tilläggsyrkandet och yrkar på bifall till 

motionen enligt förvaltningens yttrande”. 

Kent Stenhammar (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion till Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd för yttrande. Det är Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) som 
har inkommit med en motion om att kommunen, i samarbete med Hallands och 
Västra Götalands länsstyrelser och berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, 
ska verka för att komplettera föreskrifterna för Lygnern-Fjärås-Bräcka vattentäkt 
genom att utöka vattenskyddsområdet till att omfatta hela avrinningsområdet för 
Lygnern. Vidare vill motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda 
kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till 
Lygnern samt genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som 
behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet med hänsyn till 
flergenerationsperspektivet. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 
juni 2022. 

För att Kungsbacka ska kunna säkra sitt dricksvatten och sitt bidrag till 
Göteborgsregionens vattenförsörjning är det viktigt att skyddsföreskrifterna för 
Lygnern – Fjärås bräcka ses över och att både föreskrifter och skyddsområde baseras 
på en utredning och riskbedömning av avrinningsområdet och vattentäkten. 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att förvaltningen för Teknik är bäst lämpad 
att ta fram en sådan utredning och riskbedömning. Beslut om skyddsföreskrifter bör 
beslutas av länsstyrelsen i Halland och länsstyrelsen i Västra Götaland.  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (37) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-06-09 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Yttrande 2022-05-31 
Motion (MP) – Lygnerns vatten – värt att värna, 2022-02-23 
Kommunstyrelsens remiss, 2022-04-04 
Kommunfullmäktiges beslut; Anmälan av motion 2022-03-08 § 37 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-03-29 §117 Remittering av motion 
från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås 
Bräcka vattentäkt 
Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, Havs och 
Vattenmyndigheten, 2021-02-01 
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, uppdaterad 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Stenhammar (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Henrik Arnesson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg i 
yttrandet: ”Översyn ska ske i samarbete med Lygnerns vattenråd förslagsvis och inga 

ytterligare inskränkningar i bekämpningsmedelsanvändningen utöver vad som krävs 
idag och enligt aktuell lagtext”. 

Elisabeth Sahlsten (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och Henrik Arnessons (C) tilläggsyrkande.  

Ordföranden (M) prövar först förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller 
det.  

Ordföranden (M) prövar sedan Henrik Arnessons (C) tilläggsyrkande mot avslag, 
och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka  
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, KS 2022-00206 

Sammanfattade inställning 
För att Kungsbacka ska kunna säkra sitt dricksvatten och sitt bidrag till Göteborgsregionens 
vattenförsörjning är det viktigt att skyddsföreskrifterna för Lygnern – Fjärås bräcka ses över och att 
både föreskrifter och skyddsområde baseras på en utredning och riskbedömning av 
avrinningsområdet och vattentäkten. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att förvaltningen för 
Teknik är bäst lämpad att ta fram en sådan utredning och riskbedömning. Beslut om 
skyddsföreskrifter bör beslutas av länsstyrelsen i Halland och länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Nämndens ställningstagande i detalj 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion till Nämnden för Miljö & Hälsoskydd för 
yttrande. Det är Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) som har inkommit med en motion 
om att kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och berörda 
kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera föreskrifterna för Lygnern-
Fjärås-Bräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet till att omfatta hela 
avrinningsområdet för Lygnern. Vidare vill motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda 
kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt 
genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet 
med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 

Miljö & Hälsoskydd anser att föreskrifterna för Lygnern – Fjärås Bräcka behöver uppdateras och 
med dem området som ingår i vattenskyddsområdet. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och 
en säker vattenförsörjning är därför avgörande för ett fungerande samhälle. En säker 
dricksvattenförsörjning kräver långsiktig planering som säkerställer att de vattenresurser som finns 
kan förse invånarna med dricksvatten av god kvalitet, även flera generationer framåt. Som 



 
 

 

 
 
 

samhällsfunktion karakteriseras vattenförsörjning av storskalighet och komplexitet. 
Dricksvattenförsörjning omfattar vatten i flera olika led, allt från vattnets väg genom landskapet 
som bildar råvatten i vattenresursen till intaget i vattenverket som producerar dricksvatten och 
vidare till konsument. 

Vid Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt och ett vattenverk. Detta försörjer 
cirka 65 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa dricksvatten. Vattnet kommer från 
grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration från sjön Lygnern. 

Enligt Dricksvattendirektivet ska EUs medlemsstater säkerställa att det utförs en riskbedömning och 
riskhantering avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten. Syftet med 
riskbedömningen och riskhanteringen är att minska den beredning som krävs för produktionen av 
dricksvatten, till exempel genom en begränsning av de faktorer som förorenar eller riskerar att 
förorena de vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten. Det är därför inte lämpligt att 
vattenskyddsområdet avgränsas av en administrativ gräns som länsgränsen mellan Hallands och 
Västra Götaland.  

I vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, Havs och Vattenmyndigheten, 
2021-02-01, föreslås ett systematiskt arbetssätt som kan användas vid utredning av ett nytt 
vattenskyddsområde. Vid inrättandet av ett vattenskyddsområde bör en riskbedömning genomföras, 
det vill säga att risker behöver identifieras, analyseras och värderas. Slutsatserna från 
riskbedömningen bör ligga till grund för avgränsning och eventuell zonindelning av 
vattenskyddsområdet samt motivera föreslagna föreskrifter. 

Syftet med vattenskyddsföreskrifterna kan vara att hantera identifierade risker för vattenresursen 
eller att förebygga att problem uppstår. Det är viktigt att beslutet om vattenskyddsområde och 
föreskrifter grundar sig på de platsspecifika förutsättningarna och att föreskrifterna är lokalt 
anpassade. 

Ett mark- eller vattenområde får, enligt 7 kap. 21 § miljöbalken, av länsstyrelsen eller kommunen 
förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller 
kan antas komma att utnyttjas för dricksvattentäkt. Beträffande den geografiska avgränsningen 
anges i förarbetena att ett vattenskyddsområde normalt bör ges en sådan omfattning att garantier 
skapas för att råvattnet efter ett normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål. 

Avseende ytvatten framhålls i förarbeten att de höga strömningshastigheterna i ytvatten gör att ett 
fullt effektivt skydd kan uppnås endast om skyddsområdet ges en sådan omfattning att det omfattar 
hela eller väsentliga delar av tillrinningsområdet. Ett godtagbart skydd kan dock ofta skapas även 
om skyddsområdet ges en mer begränsad omfattning. 

Havs- och vattenmyndigheten anser att behov av att inrätta ett vattenskyddsområde ska utredas för 
alla vattenresurser som används eller kan komma att användas som vattentäkt för att uppfylla 
kommunens skyldigheter enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, och där uttaget i snitt 
överstiger 10 m3 per dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Även vattentäkter med lägre 
kapacitet än 10 m3 per dygn eller som försörjer färre personer än 50 personer kan beslutas som 
vattenskyddsområde om det bedöms som ett effektivt sätt att skydda den aktuella vattenresursen. 
Havs- och vattenmyndigheten anser att dricksvattenproducenten är den aktör som har bäst 
förutsättningar för att göra utredningen. Om utredningen visar att det finns ett behov och en nytta 
med att inrätta ett vattenskyddsområde bör dricksvattenproducenten verka för att ett 
vattenskyddsområde inrättas genom att ansöka om det hos länsstyrelse eller kommun. Vid 
bedömningen av vattenresursens behov av skydd bör både behovet av att ytterligare reglera 



 
 

 

 
 
 

pågående verksamheter och markanvändning analyseras liksom behovet av att förebygga att nya 
risker uppkommer. Vattenskyddsområdenas aktualitet och relevans bör regelbundet ses över. 
Sådana initiativ kan tas av dricksvattenproducenten eller av beslutsmyndigheten. 

Dricksvattenproducenten är vanligtvis den som ansöker om att ett vattenskyddsområde ska inrättas. 
I arbetet med en ansökan ingår att genomföra de undersökningar som behövs för att motivera 
avgränsningen av vattenskyddsområdet och de föreslagna föreskrifterna. 

Beslutsunderlag för vattenskyddsområde bör innehålla en utredning av avrinningsområdet och 
vattentäkten.  

Riskbedömning görs i sex steg: 

 1. Beskriv beskaffenheten av det vatten som är avsett att efter beredning användas som 
dricksvatten.  

2. Redovisa potentiella föroreningskällor och risker kopplade till pågående mark- och 
vattenanvändning.  

3. Beskriv förutsättningarna för spridning från föroreningskälla till vattentäkten.  

4. Bedöm risken för negativ påverkan på vattentäktens uttagsmöjlighet/kapacitet.  

5. Analysera riskernas allvarlighetsgrad utifrån att råvattnet långsiktigt ska kunna användas för 
dricksvattenproduktion.  

6. Analysera om vattenskyddsföreskrifter kan användas för att reducera risken och inom vilket/delar 
av avrinningsområdet dessa bestämmelser i så fall bör gälla. 

Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens Vattenförsörjningsplan. Redan idag används 
överföringsledningar för vatten till och från Mölndal och Göteborg men även Varberg. 
Göteborgsregionen är en region under stark tillväxt, och är beroende av en säker tillgång till 
dricksvatten för att klara utveckling av verksamheter, bostadsbyggande, folkhälsa och 
välbefinnande. Samtidigt lever vi i ett komplext och föränderligt samhälle och står inför ett klimat 
under förändring, vilket skapar utmaningar för vattenförsörjningen, och ställer krav på att 
vattentillgångar och försörjningssystem säkras och skyddas långsiktigt.  

Historiskt sett har vi i Sverige haft tillgång till råvatten av god kvalitet. Våra vattenresurser är dock 
i allt högre grad utsatta för olika former av risker och hot, vilket gör att råvattnets kvalitet riskerar 
att försämras. Riskerna, främst till följd av mikrobiologisk påverkan och klimatförändringar, 
förväntas bli mer påtagliga för råvattnet i regionen framöver. Detta gäller i särskilt hög grad 
ytvattenresurser. God kunskap om de riskkällor och andra faktorer som kan påverka våra 
vattenresurser är en viktig förutsättning då t.ex. riskbedömningar genomförs. För 
Göteborgsregionen är det viktigt att det finns ett att verkningsfullt skydd finns för samtliga 
vattentäkter i regionen och en samverka kring skydd av gemensamma vattenresurser. Fjärås Bräcka 
är ett grundvattenmagasin som har stor regional betydelse. Havs- och vattenmyndigheten har 
beslutat att Fjärås Bräcka vattenverk i Kungsbacka är av riksintresse för anläggningar för 
vattenförsörjning. Motiv till beslut är att anläggningen kan nyttjas av många människor, har stor 
kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar samt behövs som reserv 
eller för framtida användning. Kapacitetsmässigt bedöms Lygnern och Fjärås Bräcka ha stor 
regional betydelse och stor outnyttjad kapacitet 

Riskhantering i samband med skydd av råvatten är i allmänhet starkt kopplat till tillrinningsområdet 
till det aktuella yt- eller grundvattnet. Hänsyn måste tas till både kemiska och mikrobiologiska 



 
 

 

 
 
 

föroreningar, som antingen kan komma från punktkällor (t.ex. bräddning av avloppsvatten, 
läckande bränsletankar eller gödselupplag) eller diffusa källor (t.ex. avrinning från förorenade 
områden eller nitratbelastning från jordbruk). Riskanalyser av vattenförsörjning, t.ex. vid 
framtagning av underlag till vattenskyddsområden, har därför traditionellt fokuserat på typiska 
föroreningskällor som kan hota råvattnet. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa bara utgör en 
del av riskerna i ett komplext dricksvattenförsörjningssystem och att det finns en mängd oönskade 
händelser som kan uppstå i systemet utöver förorening av råvattnet. Läckage i ledningsnät, 
elbortfall, översvämningar och sabotage kan ge avbrott i vattenförsörjningen med stora 
konsekvenser.  

För vattentäkter i Göteborgsregionen som inte utnyttjar Göta älv bedöms de viktigaste 
föroreningskällorna vara kopplade till främst vägtransporter och jordbruk. När det gäller transporter 
är det framför allt olyckor på det allmänna vägnätet som sannolikt utgör den största potentiella 
riskkällan. Föroreningar kopplade till jordbruket är framför allt nitrat, bekämpningsmedel och 
mikrobiologiska föroreningar. 

För att Kungsbacka ska kunna säkra sitt dricksvatten och sitt bidrag till Göteborgsregionens 
vattenförsörjning är det därför viktigt att skyddsföreskrifterna för Lygnern – Fjärås bräcka ses över 
och att både föreskrifter och skyddsområde baseras på en utredning och riskbedömning av 
avrinningsområdet och vattentäkten. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att förvaltningen för 
Teknik är bäst lämpad att ta fram en sådan utredning och riskbedömning. Beslut om 
skyddsföreskrifter bör beslutas av länsstyrelsen i Halland och länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Översyn ska ske i samarbete med Lygnerns vattenråd förslagsvis och inga ytterligare 
inskränkningar i bekämpningsmedelsanvändningen utöver vad som krävs idag och enligt aktuell 
lagtext. 



 
 

 

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

2022-05-31 
Diarienummer 

MH-2022-1957-2 
Ärendekod 

1.1.7.1 
 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 

 
 
Yttrande över motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka  
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, KS 2022-00206 
Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med 
hänvisning till nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande 2022-05-31.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion till Nämnden för Miljö & Hälsoskydd för 
yttrande. Det är Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) som har inkommit med en motion 
om att kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och berörda 
kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera föreskrifterna för Lygnern-
Fjärås-Bräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet till att omfatta hela 
avrinningsområdet för Lygnern. Vidare vill motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda 
kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt 
genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet 
med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 30 juni 2022. 

För att Kungsbacka ska kunna säkra sitt dricksvatten och sitt bidrag till Göteborgsregionens 
vattenförsörjning är det viktigt att skyddsföreskrifterna för Lygnern – Fjärås bräcka ses över och att 
både föreskrifter och skyddsområde baseras på en utredning och riskbedömning av 
avrinningsområdet och vattentäkten. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att förvaltningen för 
Teknik är bäst lämpad att ta fram en sådan utredning och riskbedömning. Beslut om 
skyddsföreskrifter bör beslutas av länsstyrelsen i Halland och länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2022-03-29 §117 Remittering av motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka 
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 

Motion (MP) – Lygnerns vatten – värt att värna 

Yttrande 2022-05-31 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydds tjänsteskrivelse, 2022-05-31 



 

 

Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, Havs och Vattenmyndigheten, 
2021-02-01 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, uppdaterad 2020 
 
Paula Morelli  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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§ 70 Dnr 2022-00344 
Motion - Lygnerns vatten - värt att värna, KS 2022-00206 

Beslut 
Nämnden för Teknik föreslår att Kommunstyrelsen avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att 
revidera vattenskyddsområdet för Fjärås Bräcka vattentäkt och tillhörande 
föreskrifter. De yrkar: 

- Att kommunen verkar för att, i samarbete med Hallands och Västra Götalands 
länsstyrelser och berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, komplettera 
föreskrifterna för Fjärås Bräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet för 
Fjärås Bräcka vattentäkt till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern. 

- Att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar potentiella 
föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern. 

- Att kommunen genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel 
som behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet, med hänsyn till 
flergenerationsperspektivet. 

 

Beslutsunderlag 
Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-23 
Yttrande över myndighetens remiss: Motion - Lygnerns vatten – värt att värna, KS 
2022-00206 
TEAU Protokollsutdrag 2022-05-30 § 41 Motion - Lygnerns vatten - värt att värna, 
KS 2022-00206 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-05-24 
Diarienummer 

TE 2022-00344 
 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över myndighetens remiss: Motion - Lygnerns vatten – värt att värna, KS 
2022-00206 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Teknik instämmer i huvudsak med förslagen i motionen men vill avvakta med arbetet 
eftersom det pågår en process som syftar till att få en ny vattendom för vattenuttaget ur Lygnern. 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Nämnden för Teknik anser att förslagen i motionen i huvudsak är bra och relevanta och delar 
uppfattningen att Lygnern är mycket viktig för både rekreation och Kungsbackas vattenförsörjning. 
Nämnden vill emellertid avvakta med att dra i gång ett arbete med att revidera vattenskyddsområdet 
eftersom en process som syftar till att få en ny vattendom för vattenuttaget från Lygnern just nu pågår. 
Vattenskyddsområdets utformning är beroende av utfallet av vattendomsbeslutet och nämnden för 
Teknik anser därför att processen med ny vattendom ska slutföras innan arbetet med att revidera 
vattenskyddsområdet startas. 
När arbetet med nytt vattenskyddsområde startas kommer Teknik att söka samarbete med berörda 
kommuner och Länsstyrelser för att på bästa sätt ordna skyddet för Lygnern som vattentäkt. 
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§ 117 Dnr 2022-00206 
Remittering av motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka 
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Teknik och 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion om att 
kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och 
berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera 
föreskrifterna för Lygnern-Fjärås-Bräcka vattentäkt genom att utöka 
vattenskyddsområdet till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern. 

Vidare vill motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, 
identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt 
genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att 
uppnå syftet med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-03-08, § 37 
Motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka vattenskyddsområdet för 
Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, 2022-02-23 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 37 Dnr 2022-00206 
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka 
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion om att 
kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och 
berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera 
föreskrifterna för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt genom att utöka 
vattenskyddsområdet till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern. Vidare vill 
motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar 
potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt genomför de 
inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet 
med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka vattenskyddsområdet för 
Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, 2022-02-23 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Motion till kommunfullmäktige iKungsbacka 

Lygnerns vatten —värt att värna 

INTRODUKTION 

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka föreslår att vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka 

vattentäkt i Kungsbacka kommun utökas till att omfatta hela Lygnern och dess avrinningsområde. 

Med ett perspektiv som sträcker sig flera generationer framåt i tiden är det viktigt att minska risken 

för förorenande kemikalier. Vi föreslår också att arbetet bör ske i samarbete med främst Marks 

kommun och länsstyrelserna iHalland och Västra Götaland. 

BAKGRUND OCH UNDERLAG 

Lygnern är Kungsbacka kommuns största sjö med stor betydelse för dricksvattenförsörjning och för 

rekreation i vår kommun såväl som i grannkommuner. Lygnern avvattnas genom Sundsjön och 

Stensjön via Rolfsån till Kungsbackafjorden. Största tillfödet till Lygnern sker från Storån i nordost. 

Storåns tillrinningsområde, som alltså ingår i Lygnerns avrinningsområde, omfattar ett större 

ytvattensystem som sträcker sig genom Mark, Härryda, Bollebygd och Borås kommuner. 

Den största delen av Kungsbackas befolkning får sitt dricksvatten från Lygnern-Fjärås Bräcka 

vattentäkt. Vattnet kommer dels från det naturliga grundvattenmagasinet i bräckan, dels från 

Lygnern via konstgjord grundvattenbildning. 

Kungsbacka kommun genomförde 2011 en översyn av skyddet av vattentäkten för att se till att både 

skyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifternas utformning uppfyllde sina syften 

(Vattenskyddsområde Fjärås Bräcka, Samrådshandling 2011-06-22). Det påpekades: "Enligt 

miljöbalken är det övergripande syftet att skydda Lygnern och Fjärås Bräcka som vattenresurs i ett 

flergenerationsperspektiv (100 - 1000år). Ett motiv med att inrätta ett skyddsområde är att 

kommunen ska få ett verktyg för att aktivt kunna motarbeta riskkällor och verka fören säkrare 

dricksvattenförsörjning. Ett annat viktigt motiv är att genom information om 

vattentäktens/vattenresursens existens öka allmänhetens medvetenhet om dess sårbarhet och 

därmed öka skyddet." 

Nu bör det vara dags att se över hur de aktuella föreskrifterna (Länsstyrelsens iHallands län beslut 

om vattenskyddsområde med föreskrifter för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt i Kungsbacka 

kommun, 13 FS 2012:5) uppfyller det övergripande syftet i flergenerationsperspektiv. 

1(2) 



Inledningsvis kan man notera att vattenskyddsområdet endast sträcker sig över halva Lygnern och att 

gränsen sammanfaller med kommungräns mot Marks kommun som också är länsgräns mot Västra 

Götalands län. 

samrådshandlingarna från 2011 konstaterades det att för råvattnet vid Fjärås Bräcka vattentäkt 

finns ett flertal naturliga barriärer av stor betydelse, främst sjön Lygnern i sig. Det ansågs emellertid 

att sjöns stora volym gör att eventuella föroreningar späds ut och bryts ner på dess väg mot 

vattenintaget. Beräkningar från SMHI visar att vid normala förhållanden tar det ca 40 timmar för 

vattnet att röra sig från Storåns mynning till råvattenintaget. Det finns dock föroreningar, angivna i 

föreskrifterna för vattenskyddsområdet, som har betydligt längre nedbrytningstider, såsom 

avfettningsmedel, petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel. Föreskrifterna om kemiska 

bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet innebär att hantering är förbjuden inom primär 

skyddszon och att hantering inte får ske utan tillstånd inom sekundär skyddszon. Enligt 7 kap. 25 § 

miljöbalken får de inskränkningar i form av förbud eller krav på särskilt tillstånd som meddelas inom 

ett vattenskyddsområde inte gå längre än vad som behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet. 

Med flergenerationsperspektivet Tåtanke och med vetskapen att kemiska bekämpningsmedel består 

av ett flertal mycket svårnedbrytbara biocider, vilka med tiden kan ackumuleras i yt-och grundvatten 

och i kombination kan ge allvarliga hälsoeffekter krävs nolltolerans för dessa ämnen inom 

vattenskyddsområde. 

Vi yrkar 

- att kommunen verkar för att, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och 

berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, komplettera föreskrifterna för Lygnern Fjärås-

Bräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt till att 

omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern 

- att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor inom 

tillrinningsområdet till Lygnern 

- att kommunen genomförde inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för 

att uppnå syftet med områdesskyddet, med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 

2022-02-23 

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise, Miljöpartiet de gröna. 
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§ 65 Dnr 2022-00485 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av 
Kungsbackas kommunalrådslöner 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de principer om 
genomgång och översyn av arvodena som sker inför varje mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 15 
september 2022 föreslagit att kommunfullmäktige ska ge arvodesberedningen i 
uppdrag att bereda arvodet för kommunalråden i Kungsbacka och lämna förslag på 
ändringar så att arvodena ligger i nivå med riksdagsledamöternas samt att 
ändringarna inte ska påverka övriga förtroendevaldas arvoden (i kronor och ören).  

Motionären menar att den höjning av kommunalrådens arvoden som genomfördes 
2018, med mellan 14 och 18 procent, fick till följd att kommunalrådens arvoden blev 
avsevärt högre än riksdagsledamöternas arvoden och att detta inte är rimligt och 
därför behöver justeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-27 
Arvodesberedningen 2023-01-09 § 1  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 249 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 120  
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av Kungsbackas 
kommunalrådslöner till en mer rimlig nivå, 2022-06-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till motionen. 

Emanuel Forsell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings och Magdalena Sundqvists (S). Ordföranden (M) 
prövar förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

Votering begärs 

Ordförande (M) presenterar följande beslutsgång som utskottet godkänner: 

Ja för kommunstyrelsens förvaltnings förslag och nej för Magdalena Sundqvists (S) 
förslag. 
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Omröstningsresultat 
Följande ledamöter röstar ja: Fredrik Hansson (C), Fredrik Kollberg (KD), Emanuel 
Forsell (M) och ordförande Lisa Andersson (M). 

Följande ledamot röstar nej: Magdalena Sundqvist (S). 

Följande ledamot avstår: Stefan Jägnert (SD). 

Med fyra röster för ja, en röst för nej och en som avstår bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 
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Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av Kungsbackas 
kommunalrådslöner 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de principer om genomgång och översyn av 
arvodena som sker inför varje mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 15 september 2022 
föreslagit att kommunfullmäktige ska ge arvodesberedningen i uppdrag att bereda arvodet för 
kommunalråden i Kungsbacka och lämna förslag på ändringar så att arvodena ligger i nivå med 
riksdagsledamöternas samt att ändringarna inte ska påverka övriga förtroendevaldas arvoden (i kronor 
och ören).  

Motionären menar att den höjning av kommunalrådens arvoden som genomfördes 2018, med mellan 
14 och 18 procent, fick till följd att kommunalrådens arvoden blev avsevärt högre än 
riksdagsledamöternas arvoden och att detta inte är rimligt och därför behöver justeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-27 
Arvodesberedningen 2023-01-09 § 1  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 249 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 120  
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av Kungsbackas kommunalrådslöner till en mer 
rimlig nivå, 2022-06-09 

Beslutet skickas till 
Arvodesberedningen 

Beskrivning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 15 september 2022 
föreslagit att kommunfullmäktige ska ge arvodesberedningen i uppdrag att bereda arvodet för 
kommunalråden i Kungsbacka och lämna förslag på ändring så att arvodena ligger i nivå med 
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riksdagsledamöternas samt att ändringarna inte ska påverka övriga förtroendevaldas arvoden (i kronor 
och ören).  

Motionären menar att den höjning av kommunalrådens arvoden som genomfördes 2018, med mellan 
14 och 18 procent, fick till följd att kommunalrådens arvoden blev avsevärt högre än 
riksdagsledamöternas arvoden och att detta inte är rimligt och därför behöver justeras. 

Arvoden för kommunalråd 
Beräkningsmodellen för kommunalråd utgår från prisbasbeloppet 2018 (45 500 kronor) och 
multipliceras med bestämda faktorer. Detta innebär att arvodenas storlek för 2023 uppgår till 

Uppdrag Årsarvode, kr Månadsarvode, kr 
Kommunstyrelsens ordförande 1 093 645 91 140 
Kommunstyrelsen 1:e resp 2:e vice ordförande    994 225 82 855 
Övriga kommunalråd (inget uppdrag från 2023)    944 520 78 710 

Arvoden för riksdagens ledamöter 
Grundarvodet för riksdagens ledamöter var i januari 2022 71 500 kronor. Uppgift för 2023 har inte 
meddelats. 

Arvodesberedningens yttrande 
Arvodesberedningen har lämnats tillfälle att yttra sig över motionen. På sammanträdet den 9 januari 
2023 § 1, beslutade arvodesberedningen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till de principer om genomgång och översyn av arvodena som sker inför varje 
mandatperiod.  

Prövning av arvoden inför varje mandatperiod 
Arvoden för alla förtroendevalda räknas fram utifrån en princip som beslutades 1998 och 1999 samt 
reviderades 2018. Arvodena räknas sedan upp årligen enligt en bestämd modell. Inför varje 
mandatperiod gör arvodesberedningen en översyn av samtliga arvoden och tar in synpunkter och gör 
bedömningar i vilken mån det behöver ske ändringar. Det kan gälla omfattningen på uppdrag, 
organisationsförändringar eller andra omständigheter som kan ge skäl för en ändring av nivån på 
arvodena. 

Arvoden för övriga förtroendevalda 
Motionens andra att-sats, som avser beräkningar av arvoden för förtroendevalda som inte är 
kommunalråd, är en följd av motionens första att-sats. Då arvodesberedningen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i sin helhet har i detta läge inga beräkningar gjorts 
utifrån vad som föreslås i motionens andra att-sats. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Arvodesberedningen lämnande vid sin behandling av motionen förslag till kommunfullmäktige att 
avslå motionen med hänvisning till de principer om genomgång och översyn av arvodena som sker 
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inför varje mandatperiod. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i arvodesberedningens bedömning 
och menar att de principer om genomgång och översyn av arvodena som sker inför varje mandatperiod 
fortsatt ska gälla. 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 1 Dnr 2022-00485 
Motion - Sänkning av Kungsbackas kommunalrådslöner 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de principer om 
genomgång och översyn av arvodena som sker inför varje mandatperiod. 
 

Reservation 
Åke Eliasson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har genom en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 
15 september 2022 § 120 föreslagit 

- att kommunfullmäktige ger arvodesberedningen i uppdrag att bereda förslag till 
beslut så att arvodet för kommunalråden i Kungsbacka ligger i nivå med 
riksdagsledamöternas 

- att kommunfullmäktige ger arvodesberedningen i uppdrag att bereda förslag till 
beslut så att övriga förtroendevaldas arvoden (i kronor och ören) inte ändras. Det vill 
säga procentsatserna för respektive uppdrag behöver räknas om.  

Av motionen framgår att 2018 höjdes kommunalrådens arvoden mellan 14 och 18 
procent. Motionären framför att detta innebar att kommunalrådens arvoden blev 
avsevärt högre än riksdagsledamöternas arvoden och att det inte är rimligt och 
behöver därför justeras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 augusti 2022 § 249 beslutat att remittera 
motionen till arvodesberedningen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-22 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av Kungsbackas 
kommunalrådslöner till en mer rimlig nivå, 2022-06-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16 § 249 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Larry Söder (KD), Madelene Höök (L), Kristina Karlsson (C) och Franklin Eck (M) 
föreslår avslag på motionen med hänvisning till de principer om genomgång och 
översyn av arvodena som sker inför varje mandatperiod. 

Åke Eliasson (S) föreslår bifall till motionen med följande motivering: Arvoden för 
kommunalråd i Kungsbacka ska vara lika som riksdagsledamöternas arvoden, vilket 
är 71 500 kr/mån år 2022. Arvodena för 1:e och 2:e vice ordförande ska vara 90 % 
av arvodet för kommunstyrelsens ordförande. Framtida förändringar föreslås följa 
riksdagsledamöternas nivåförändringar. 
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Beslutsgång 
Ordförande Larry Söder (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Larry Söders (KD) med flera om att föreslå avslag på motionen och Åke Eliassons 
(S) förslag om att föreslå bifall till motionen.  

Ordföranden ställer Larry Söders (KD) med flera förslag och Åke Eliassons (S) 
förslag mot varandra och finner att arvodesberedningen beslutat att föreslå avslag på 
motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott/Kommunfullmäktige 
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§ 249 Dnr 2022-00485 
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av 
Kungsbackas kommunalråds arvoden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till för arvodesberedningen för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om sänkning av Kungsbackas 
kommunalråds arvoden. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 juni. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-06-15, § 120 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av Kungsbackas kommunalråds 
arvoden, 2022-06-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Arvodesberedningen, specialist administration 
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§ 120 Dnr 2022-00485 
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av 
Kungsbackas kommunalråds arvoden 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om sänkning av Kungsbackas 
kommunalråds arvoden. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av Kungsbackas kommunalråds 
arvoden, 2022-06-09 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
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2022-06-09 

Motion: 

Sänkning av Kungsbackas kommunalrådslöner tlll en mer rimlig nivå 

samband med val till nämnder och styrelser väljer fullmäktige en arvodesberedning för 
löpande mandatperiod. 

Arvodesberedningen ska: 
- Bereda ärenden inför kommunfullmäktiges beslut som berör förtroendevaldas 

pensionsavtal. 
- Bereda ärenden inför kommunfullmäktiges beslut som berör regler för 

förtroendevaldas arvoden. 

Med översynen av de politiska arvodena 2018 så beslutades att kommunalrådens arvoden 
skulle höjas mellan 14 och 18 procent. Det innebar att kommunalrådens arvoden blev 
avsevärt högre än riksdagsledamöters arvoden. Denna höjning blev inte rimlig och behöver 

därför justeras. 

Med detta som bakgrund yrkar vi: 

• att kommunfullmäktige ger arvodesberedningen Tuppdrag att bereda förslag till 

beslut så att arvodet för kommunalråden i Kungsbacka ligger i nivå med 
riksdagsledamöternas. 

• att kommunfullmäktige ger arvodesberedningen Tuppdrag att bereda förslag till 

beslut så att övriga förtroendevaldas arvoden (i kronor och ören) inte ändras. Det vill 
säga procentsatserna för respektive uppdrag behöver omräknas. 

M~gdafena Sundqvist (S) x, 

Ledamot Kommunfullmäktige 
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