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VA-verksamhetsområde 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik antar förslag på nya verksamhetsområden 2020 enligt tjänsteskrivelse med 

bilagor, daterade 2021-01-20, och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige verksamhetsområdet 

för sina allmänna VA-anläggningar. 

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens va-verksamhetsområde är följande: 

 Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan SP173 (Kyvik) enligt bilaga 1 

 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP31 (Må) 

enligt bilaga 2 

 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP32 (Äskatorp) 

enligt bilaga 3 

 Verksamhetsområde dagvatten för detaljplan LFP48 (Sintorp) enligt bilaga 4 

 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP74 (Björkris 

omsorgsboende) enligt bilaga 5 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Släps-Kullen 2:32, 2:129 och 2:130 

enligt bilaga 6 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kussered 1:27 och del av 2:1 enligt 

bilaga 7 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera 11:10 och 11:12 enligt bilaga 8 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik 5:97 enligt bilaga 9 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Ölmevalla-Hallen 1:111 enligt  

bilaga 10 
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Förteckning på ingående fastigheter i verksamhetsområde 

Detaljplan SP173 (enligt bilaga 1) 

Kyvik 

4:194, 4:195, 4:196, 4:200, 4:201 

Detaljplan FJP31 (enligt bilaga 2) 

Må 

del av 3:13, 3:102, 3:103, 3:104, 3:105, 3:106, 3:107, 3:108, 3:109, 3:110, 3:111, 3:112, 3:113, 3:114, 

3:115, 3:116, 3:117, 3:118, 3:119, 3:120, 3:121, 3:122, 3:123, 3:124, 3:125, 3:126 

 

Detaljplan FJP32 (enligt bilaga 3) 

del av Äskatorp 4:19 

 

Detaljplan LFP48 (enligt bilaga 4) 

Sintorp 4:26 

 

Detaljplan TP74 (enligt bilaga 5) 

Skårby 12:6 

 

Enskilda fastigheter (enligt bilaga 6-10) 

Släps-Kullen 2:32, Släps-Kullen 2:129, Släps-Kullen 2:130, Kussered 1:27, del av Kussered 2:1, 

Buera 11:10, Buera 11:12, Kyvik 5:97, Ölmevalla-Hallen 1:111 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Bilaga 1-10 VA-verksamhetsområde 2020, 2021-01-20 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

 

 

Annika Malm      Karl Lundgren 

Verksamhetschef, Vatten och Avfall   Förvaltningschef 
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(Området markerat med orange är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och 

spillvatten) 
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Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP32 (Äskatorp) 

(övrig del av Äskatorp 4:19, som inte markerats, är sedan tidigare verksamhetsområde för 
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VA-verksamhetsområde 2020 

Beslut - förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik antar förslag på nya verksamhetsområden 2020 enligt 

tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2021-01-20, och översänder det till 

kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige 

verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. 

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens va-verksamhetsområde är 

följande: 

• Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan SP173 (Kyvik) enligt bilaga 1 

• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP31 

(Må) enligt bilaga 2 

• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP32 

(Äskatorp) enligt bilaga 3 

• Verksamhetsområde dagvatten för detaljplan LFP48 (Sintorp) enligt bilaga 4 

• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP74 

(Björkris omsorgsboende) enligt bilaga 5 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Släps-Kullen 2:32, 2:129 

och 2:130 enligt bilaga 6 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kussered 1:27 och del av 

2:1 enligt bilaga 7 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera 11:10 och 11:12 

enligt bilaga 8 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik 5:97 enligt bilaga 9 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Ölmevalla-Hallen 1:111 

enligt bilaga 10 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Bilaga 1-10 VA-verksamhetsområde 2020, 2021-01-20 
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-02-08 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Nämndens årsredovisning 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik godkänner årsredovisning för 2020. 

 

Nämnden för Teknik godkänner begäran om ombudgetering och resultatfond och överlämnar till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik har i huvudsak uppfyllt de målsättningar som beslutats. De allra flesta åtgärderna som finns 

beslutade i förvaltningens genomförandeplan har blivit utförda. 

 

De skattefinansierade delarna av Teknik visar ett ekonomiskt resultat som är bättre än budget, ett 

överskott med knappt 8 miljoner kronor. Intäkter och kostnader har ökat jämfört med föregående år 

eftersom Teknik utför mer interna tjänster vilket beror på omfördelningar då Teknik övertagit ansvar 

för skötsel av utemiljö från Kultur och Fritid samt Service. Investeringar har inte varit möjliga att 

utföra i den omfattning som är planerad och önskvärd. 

 

VA-verksamhetens resultat är ett överskott på 6,5 miljoner kronor vilket är 4,6 miljoner bättre än 

budget. Anledningen är dels lägre personalkostnader beroende på svårigheter att rekrytera personal. 

Dels lägre kapitalkostnader än förväntat då flera stora investeringar fördröjts. 

 

Avfallsverksamheten ger ett är nollresultat vilket är 6 miljoner lägre än budget. Anledningen är främst 

ökade skatter på förbränning och slam samt många besök och stora avfallsmängder på våra 

återvinningscentraler. Kapitalkostnader är lägre än förväntat då flera stora investeringar senarelagts. 

 

Kungsbacka bredbandsnät ger ett överskott på drygt 2 miljoner kronor vilket följer budget. 

Utbyggnadstakten är fortfarande hög och investeringar har genomförts för 54 miljoner 

kronor. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Årsrapport 2020 nämnden för Teknik  

Blankett för ombudgetering och resultatfond Skatt 2020 

Blankett för ombudgetering och resultatfond VA 2020 

Blankett för ombudgetering och resultatfond Avfall och Återvinning 2020 

Blankett för ombudgetering och resultatfond KBN 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Karl Lundgren      Johanna Gertsson 

Förvaltningschef     Controller 
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Nämndens årsredovisning 2020 

 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik godkänner årsredovisning för 2020. 

Nämnden för Teknik godkänner begäran om ombudgetering och resultatfond och 

överlämnar till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik har i huvudsak uppfyllt de målsättningar som beslutats. De allra flesta 

åtgärderna som finns beslutade i förvaltningens genomförandeplan har blivit utförda. 

De skattefinansierade delarna av Teknik visar ett ekonomiskt resultat som är bättre 

än budget, ett överskott med knappt 8 miljoner kronor. Intäkter och kostnader har 

ökat jämfört med föregående år eftersom Teknik utför mer interna tjänster vilket 

beror på omfördelningar då Teknik övertagit ansvar för skötsel av utemiljö från 

Kultur & Fritid samt Service. Investeringar har inte varit möjliga att utföra i den 

omfattning som är planerad och önskvärd. 

VA-verksamhetens resultat är ett överskott på 6,5 miljoner kronor vilket är 4,6 

miljoner bättre än budget. Anledningen är dels lägre personalkostnader beroende på 

svårigheter att rekrytera personal. Dels lägre kapitalkostnader än förväntat då flera 

stora investeringar fördröjts. 

Avfallsverksamheten ger ett är nollresultat vilket är 6 miljoner lägre än budget. 

Anledningen är främst ökade skatter på förbränning och slam samt många besök och 

stora avfallsmängder på våra återvinningscentraler. Kapitalkostnader är lägre än 

förväntat då flera stora investeringar senarelagts. 

Kungsbacka bredbandsnät ger ett överskott på drygt 2 miljoner kronor vilket följer 

budget. Utbyggnadstakten är fortfarande hög och investeringar har genomförts för 

54 miljoner kronor. 

Blanketter för ombudgetering och resultatfonder redovisas till nämnden.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Årsrapport 2020 nämnden för Teknik  

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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1 Året som gått 

1.1 Årets resultat 

Utfallsrapport skattefinansierad verksamhet, miljoner kronor 

  Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 44,2 61,2 92,2 

Kostnader -160,4 -195,8 -228,3 

Netto -116,2 -134,6 -136,1 

Budget, netto -118,4 -135,4 -143,8 

Avvikelse 2,2 0,8 7,7 

Kommentarer till verksamhet och utfall, skattefinansierad verksamhet 

Teknik har under 2020 genomfört sitt uppdrag med ett gott resultat. Det ekonomiska resultatet blev ett överskott 

på knappt åtta miljoner kronor. Vakanser och uteblivna kapitalkostnader ger positiva avvikelser och ökade 

kostnader för lager av skyddsmaterial ger negativa avvikelser. 

En omorganisation inom förvaltningen infördes i januari med ett syfte att bidra till tydligare ansvar inom 

verksamheterna. Dessutom tillfördes flera uppdrag och personalgrupper från andra förvaltningar redan 2019 

vilket har inneburit vissa utmaningar i arbetssätt men en stark förhoppning om en långsiktigt väl fungerande 

organisation. 

Några projekt som blev färdigställda under året var Go-platsen, En plats för alla men särskilt utformad för och 

av tjejer, och Idrottsparken, en stor lek- och aktivitetspark för alla åldrar. 

 

Utfallsrapport Vatten & Avlopp, miljoner kronor 

  Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 156,7 171,3 183,3 

Kostnader -141,2 -157,9 -176,8 

Netto 15,5 13,4 6,5 

Reglering skuld VA-
abonnenter 

-15,5 -13,4 -6,5 

Resultat 0,0 0,0 0,0 

Kommentarer till verksamhet och utfall, Vatten & Avlopp 

Vatten och avloppsverksamheten ger ett resultat på 6,5 miljoner kronor vilket är 4,6 miljoner kronor bättre än 

budget. Överskottet kommer föras till den fond som är upprättad för att bidra till finansieringen av Kungsbackas 

framtida avloppsreningsverk. Avvikelsen kommer i huvudsak från att kapitalkostnaderna blev lägre än förväntat 

vilket beror på att alla planerade investeringar inte kunnat utföras. 

Under våren togs prover på Covid i avloppsvattnet som en del i en studie av Göteborgsuniversitet. Resultatet 

visade en förändring av halter innan invånare blev sjuka.  Under året genomfördes också försök med 

läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. Projektet genomfördes som ett projekt tillsammans med näringsliv 

och med stöd från Vinnova. 
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Utfallsrapport Avfall & Återvinning, miljoner kronor 

  Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 84,2 86,9 87 

Kostnader -77,1 -76 -86,7 

Netto 7,1 10,9 0,3 

Reglering skuld 
abonnenter 

-7,1 -10,9 -0,3 

Resultat 0,0 0,0 0,0 

Kommentarer till verksamhet och utfall, Avfall & Återvinning 

För 2020 uppgick resultatet till 0,3 miljoner kronor, vilket är 5,9 miljoner sämre än budget. Då en stor del av 

avfallsverksamhetens resultat beror på kostnader och intäkter för materialen som tas emot på våra 

Återvinningscentraler är det svårt att förutse resultatet. Under 2020 tillkom skatt på avfallsförbränning och en 

högre kostnad för att ta hand om slam från enskilda avlopp. Verksamhetens fond är efter året + 12,3 miljoner 

kronor. 

Den fjärde maj öppnades en ny tillfällig återvinningscentral i Frillesås. 

 

Utfallsrapport Kungsbacka bredbandsnät, miljoner kronor 

  Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 22,1 28,4 31,1 

Kostnader -22,7 -26,8 -28,8 

Netto -0,6 1,6 2,3 

Reglering fordran 
abonnenter 

0,6 -1,6 -2,3 

Resultat 0,0 0,0 0,0 

Kommentarer till verksamhet och utfall, Kungsbacka bredbandsnät 

Kungsbacka bredbandsnät gav under 2020 ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor vilket i stort följer budget. 

Ett samarbete har inletts med NetWest, ett bolag samägt av Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens 

kommunalförbund och ett stort antal kommuner. Detta bidrar till enklare dialog med stora teleoperatörer. 

Kungsbacka bredbandsnät har utöver fastighetsanslutningar även byggt avsnitt för att skapa ett mer driftsäkert 

och tåligt nät. 
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Investeringar skattefinansierad verksamhet, miljoner kronor 

  Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 4,4 1,3 3,1 

Utgifter -146,2 -239,1 92,9 

Netto -141,8 -237,8 96,0 

Kommentarer till investeringar, skattefinansierad verksamhet 

Teknik har under året genomfört investeringar för nästan 40 miljoner kronor mer än föregående år. Det totala 

utfall för skattefinansierade investeringar under 2020 slutade på cirka 135 miljoner kronor vilket är drygt 100 

miljoner kronor lägre än budget inklusive ombudgeteringar. 

Investeringar Vatten & Avlopp, miljoner kronor 

  Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 24,8 57,5 -32,7 

Utgifter -122,1 -202,5 47,7 

Netto -97,3 -145,0 47,7 

Kommentarer till investeringar, Vatten & Avlopp 

Investeringar har genomförts i en stor omfattning, 122 miljoner kronor, men har ändå inte nått det budgeterade 

målet på 200 miljoner kronor. Vissa investeringar har fördröjts, delvis på grund av pandemin som försenat 

projektering. 

Investeringar Avfall & Återvinning, miljoner kronor 

  Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 0 0 0 

Utgifter 3,0 7,8 -4,8 

Netto 3,0 7,8 -4,8 

Kommentarer till investeringar, Avfall & Återvinning 

Investeringar inom Avfall och Återvinning har skett i mindre omfattning än planerat vilket dels beror på att 

kostnader för tillfällig återvinningscentral i Frillesås finansieras av Kommunstyrelsen och dels på att 

investeringar i befintliga anläggningar begränsats då en diskussion förs kring framtida etableringar. 

Investeringar Kungsbacka bredbandsnät, miljoner kronor 

  Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 13,8 10 3,8 

Utgifter -47,4 -53,6 6,2 

Netto -33,6 -43,6 10,0 

Kommentarer till investeringar, Kungsbacka bredbandsnät 

Fibernätet har byggts ut för 47,5 miljoner kronor vilket är jämförbart med föregående år. 
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1.2 Viktiga händelser 

Viktiga händelser inom verksamheten 

Teknik har 2020 färdigställt utemiljöer som våra invånare och besökare kommer få nytta av i lång tid framöver: 

Goplatsen, en temaplats öppen för alla men utformad i första hand för tjejer, och Idrottsparken, en stor park vid 

det nybyggda badhuset med möjlighet till både lek, träning och kulturaktiviteter. Utbyggnaden av vatten och 

avlopp har fortsatt i bland annat Älvsåker. Ett beslut som inte märks direkt men förhoppningsvis på sikt är den 

plan som kommunen beslutat om för att vi tillsammans ska minska vårt avfall fram till 2030. 

Goplatsen, en temaplats öppen för alla men utformad i första hand för tjejer invigdes i början av juni. Platsen 

designades av Teknik tillsammans med en grupp gymnasielever och har varit väldigt välbesökt av båda unga 

och äldre, tjejer och killar. 

Lagom till jul blev också den nya Idrottsparken klar, flera månader före ursprunglig tidsplan. Parken är fylld 

med många spännande ytor för både lek och idrott. Ett efterlängtat inslag är den del av området som är en 

skatepark och som är framtagen i samarbete med den lokala föreningen. 

Den regionala planen "Göteborgsregionen minskar avfallet" är klar och antagen i Kommunfullmäktige. Planen 

anger tuffa mål avseende cirkulära flöden och minskade avfallsmängder vilket ger Teknik och kommunen bra 

förutsättningar att bidra till minskad miljöpåverkan. 

Under året genomfördes försök med läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. I projektet testades två olika 

reningstekniker som båda visade sig kunna reducera läkemedelsrester. Försöken visade också att dagens 

ordinarie reningsprocess redan har en reducering av läkemedelsrester. Försöken gav nya kunskaper som 

kommer stödja utvecklingen kopplat till det behov som finns att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. 

Resultat och slutrapporter presenteras under 2021 och kommer vara till nytta för hela Sveriges utveckling i 

området. 

Den torra försommaren ledde till en rejäl ökning av dricksvattenanvändningen med en kort period av 

bevattningsförbud som följd. I kontrast till vattenbrist pågår fortfarande arbetet med ersättningar och framtida 

åtgärder efter det skyfall som inträffade i Åsa under 2019. Ett samarbete har initierats med vägföreningar och 

bostadssamfälligheter för att tillsammans bidra till ett mer klimatsäkrat samhälle. 

VA-utbyggnadsplan för Kungsbacka kommun 2022–2032 antogs i Kommunfullmäktige. Ett stort analysarbete 

ligger bakom den prioritering som har föreslagits och utbyggnaden kommer att ha fortsatt stort fokus under en 

lång tid. 

En förutsättning för ett växande Kungsbacka är kapacitet att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten. 

Arbetet med framtidens avloppsreningsverk går vidare och efter samråd har en tillståndsansökan i stort 

färdigställts. Kungsbacka kommer kunna rena avloppsvattnet från dubbelt så många personer som idag utan att 

miljöpåverkan ökar. 

Anslutningen av fastigheter till fibernätet fortsätter med god takt. Samarbete har inletts med regionala bolag för 

att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bland annat mobilnätet. 

Tekniks uppdrag och organisation har förändrats under 2019 och 2020 vilket har inneburit en del 

uppstartsproblem men också många positiva effekter. Organisationen är nu tydligare vad gäller ansvar vilket blir 

viktigt i dialogen med andra förvaltningar som är aktiva i samhällsbyggnadsprocessen. De uppdrag som 

förvaltningen utför på uppdrag från Service och Kultur och Fritid har varit relativt om fattande och arbetsformer 

och dialog är under utveckling. 

Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete med projektprocessen för att kunna styra, leda och följa upp tid, kvalitet 

och ekonomi på ett tydligare sätt i vår projektverksamhet. Vi har också utvecklat arbetsformerna med 

Samhällsbyggnadskontoret och Service vilket inneburit ett mycket positivt samarbete inom olika projekt och 

planeringen inför dessa. 
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Viktiga händelser inom personalområdet 

Året inleddes med uppstart av ny organisation med två huvudverksamheter Vatten och Avfall samt Trafik och 

utemiljö. Härutöver en projektavdelning som arbetar mot de båda huvudverksamheterna samt Bredband. 

Under året har stort arbete ägnats åt rekrytering till vakanta chefstjänster och efterföljande 

introduktionsprocesser. Förvaltningens medarbetare i stadshuset flyttade in i aktivitetsbaserade lokaler med ett 

förnyat arbetssätt. 

Pandemin har medfört ett ökat fokus på digitala arbetssätt när fler arbetat på distans. Förutsättningarna för att 

erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö har prövats och utmanat organisationen. 

Konkurrensen om arbetskraft är fortsatt ansträngd vad gäller ingenjörer och tekniker men vi ser ett ökat antal 

sökande till våra tjänster vilket vi hänför till effekter av pandemin som slagit hårt inom flera områden på den 

privata sidan. 

Teknik har anställt en Utvecklare för upphandling som ska utveckla vårt upphandlingsarbete och skapa 

möjligheter för ännu bättre affärer för både Kungsbacka kommun och avtalsparter. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 

Tekniks verksamheter och grunduppdrag har påverkats i begränsad omfattning. 

I det initiala skedet av pandemin deltog flera medarbetare från Teknik i den kommungemensamma 

krisledningsstaben. En kommungemensam organisation och plats för skydds- och sjukvårdsmaterial upprättades 

på Teknikens hus och kommer bibehållas under hela pandemin. 

För att minska risken för smitta mellan medarbetare och invånare infördes tillfälliga regler för att möjliggöra 

installation och utbyte av vattenmätare. Under perioder då restriktionerna varit kraftfullare har dessa arbeten 

ställt in helt förutom akuta nyanslutningar. Externa entreprenörers arbeten på samhällsviktiga anläggningar har 

också begränsats till akuta reparationer. 

På förvaltningens arbetsplatser har regler och åtgärder förändrats i takt med kommunens hållning och 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Exempel på åtgärder är digitala möten, glesare mellan stolar i 

matsalar och reglering av mattider. Enkät har genomförts för att ta reda på medarbetarnas syn på arbetsgivarens. 

Dessa visar att medarbetarna i stort är nöjda med information och insatser men att de kunde varit fler och 

tydligare samt att medarbetarna själva brister i att följa de regler som bestämts. Huvuddelen av förvaltningens 

administrativa personal arbetar hemifrån på distans från november och arbetsgivaren erbjuder bildskärm, 

tangentbord och mus för att möjliggöra till en bättre arbetsmiljö i hemmet. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 

Det förändrade kraven på system för insamling av förpackningar och tidningar som skulle inletts i hela Sverige 

från 1 januari 2021 blev inte av som planerat. Under 2019 och i början av 2020 gjordes många förberedande 

samarbeten och analyser för att möjliggöra fastighetsnära insamling av hushållsavfall och förpackningar. Tyvärr 

lyckades ingen av de sökande entreprenörerna att uppfylla de krav som Naturvårdsverket ställt vilket innebar att 

förändringen inte blir av i tid som tänkt. Förhoppningen var att upphandlingen för insamling av hushållsavfall 

för 2022 - 2026 skulle följt det nya insamlingssystemet men det blir istället samma som idag. 

Nya regler kring avgifter på förbränning av avfall har inneburit att kostnaden för att ta hand om denna 

avfallsfraktion ökat. 
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3 Uppföljning mål 

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 

utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 

är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 

De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 

och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 

målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 

de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 

förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 

hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 

omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 

utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 

följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 

checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 

uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och och därför behöver vi vara uthålliga 

eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 

innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 

sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 

analys. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

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

livsstilar. 

- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 

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

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Teknik har prioriterat ett antal utvecklingsprojekt inom detta mål. 

Det första är ett kommungemensamt utvecklingsinitiativ där Teknik leder arbetet. Det handlar om att göra 

planerna för utbyggnad av infrastruktur tillgängliga för fler. Detta ska ge en mer överskådlig bild av vad som 

planeras i Kungsbacka, och om samhällsbyggnad i stort. Vi vill öka insyn och delaktighet. Det ska bli lättare för 

allmänheten att veta när och hur de kan tycka till och att få överblick över kategorier och status kring 

kommunens planer för infrastruktur. Nu finns en demoversion av den utvecklade webbkartan. 

Vi arbetar också med "Trygga stråk", vilket betyder att vi identifierar sträckor där människor rör sig och där vi 

kan förbättra med belysning, röjning med mera för att öka tryggheten. Insatser har genomförts under 2020 runt 

om i centrala Kungsbacka. Bland annat har: 

• gång och cykelstråk längs å-rummet iordningställts och utsmyckats 
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• Go-platsen och en beach-volleyplan blivit klara 

• arbetet med trygghetsskapande åtgärder inom projektet Trygg i Hede och Trygg i Hålabäck fortsatt 

• Idrottsparken har slutförts och öppnats för allmänheten 

Tillgänglighetsplanen är en vägledning för dem som planerar och bygger fysisk utomhusmiljö, för att 

utomhusmiljöer behöver göras tillgängliga för alla grupper i samhället. Planen ska innehålla 

gestaltningsprinciper för busshållplatser, gångpassager och ramper. Åtgärdsplan för etapp 3 är påbörjad. 

Under våren 2020 slutfördes byggnationen av "Unga tjejers plats". Det nya namnet på platsen blev en "Goplats". 

Go-platsen tycks också ha blivit uppskattad av äldre besökare, nu i corona-tider. 

I ett led att under corona-tider försöka skapa fler platser för umgänge utomhus har även färdigställandet av 

Idrottsparken genomförts och öppnandet har kunnat göras i före beräknat slutdatum. Parken öppnades den 23 

december men en officiell invigning kommer att genomföras vid ett senare tillfälle när nuvarande läge förbättras 

och restriktioner lättas. Genomslaget bland kommunens invånare kom direkt och parken hade många besökare 

under jullovet. I Idrottsparken finns bl.a. en skatebowl, ett utegym och hinderbanor. 

Riktlinjer för anslutning av VA-föreningar har antagits och nu fortsätter arbetet med att utveckla VA-

anslutningsprocessen för en smidig och rättssäker process. Nya arbetssätt har frigjort utrymme att fokusera på 

kontakt med VA-föreningar och avtalsskrivningen. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

63 64 60 59 65 

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

28 24 15 5 30 

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

72 72 68 69 72 

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

66 66 66 65 67 

Antal påbörjade bostäder   501  575 

Antal färdigställda bostäder   418  575 
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3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 

- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 

Borgmästaravtalet. 

-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Teknik har lett arbetet för ett kommungemensamt prioriterat initiativ inom detta mål. Initiativet handlar om att 

arbeta tillsammans med invånare kring hållbar konsumtion. Vi vill bidra till en ökad kunskapsnivå hos 

skolelever, bättre förutsättningar för återbruk samt mer acceptans för dessa produkter. Genom invånardialog och 

samarbete vill vi väcka engagemang och skapa goda möjligheter för hållbar konsumtion i Kungsbacka. 

I juni blev avfallsplanen för 13 kommuner till 2030 "Göteborgsregionen minskar avfallet" klar och i december 

antogs planen av kommunfullmäktige. Planen innehåller målsättningar och åtgärdsområden både för kommunen 

som helhet och för den kommunala verksamheten för en mer hållbar avfallshantering 2030. Planen anger tuffa 

mål avseende cirkulära flöden och minskade avfallsmängder vilket ger Teknik och kommunen bra 

förutsättningar att bidra till minskad miljöpåverkan. 

Under våren 2020 har vi förbättrat konsumentinformationen på hemsidan. En karta med platser för hållbar 

konsumtion har tagits fram, tillsammans med en app. Vi har genomfört en upcycling-tävling för högstadieelever 

i syfte att väcka intresse för att öka livslängden på varor för en mer hållbar konsumtion. Vi har också tagit fram 

ett evenemangsmaterial som informerar om vårt arbete inom cykel, avfallstrappan och vattnets kretslopp, som 

tyvärr inte fått komma till användning ännu. 

Den torra försommaren ledde till en rejäl ökning av dricksvattenanvändningen med en kort period av 

bevattningsförbud som följd. I kontrast till vattenbrist pågår fortfarande arbetet med ersättningar och framtida 

åtgärder efter det skyfall som inträffade i Åsa under 2019. Ett samarbete har initierats med vägföreningar och 

bostadssamfälligheter för att tillsammans bidra till ett mer klimatsäkrat samhälle. 

En förutsättning för ett växande Kungsbacka är kapacitet att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten. 

Arbetet med framtidens avloppsreningsverk går vidare och efter samråd har en tillståndsansökan i stort 

färdigställts. Kungsbacka kommer kunna rena avloppsvattnet från dubbelt så många personer som idag utan att 

miljöpåverkan ökar. 

Under året genomfördes försök med läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. I projektet testades två olika 

reningstekniker som båda visade sig kunna reducera läkemedelsrester. Försöken visade också att dagens 

ordinarie reningsprocess redan har en reducering av läkemedelsrester. Försöken gav nya kunskaper som 

kommer stödja utvecklingen kopplat till det behov som finns att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. 

Resultat och slutrapporter presenteras under 2021 och kommer vara till nytta för hela Sveriges utveckling i 

området.Regeringens uppdrag om en slamutredning har bland annat handlat om att föreslå hur spridning av 

avloppsslam kan fasas ut och ersättas av tekniker för att återföra fosfor på ett hållbart sätt. Vi har genomfört ett 

test av tekniken pyrolys som föll väl ut. 

Inom området energi pågår arbete med att minska vattenförlusterna från vattenledningsnätet. I projektet som 

Länsstyrelsen beviljat har ett beslutsstödsystem för läckageövervakning köpts in. Arbete pågår, dock försenat på 

grund av pandemin, med att installera nya smartare mätare i hushåll. Även arbete med att minska tillskottsvatten 

pågår (se vidare nedan). 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

2,3    2 

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

65 73 74  75 

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

79% 79% 71%  99% 

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

99% 99% 99%  99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

505 427 354  350 

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

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

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

 91% 89%  92% 

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

 91% 90%  92% 

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

 75% 73%  80% 

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

 88% 81%  90% 
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3.2.1 Kretslopp 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

I Kungsbacka finns goda möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion och vi rör oss ständigt uppåt i 

avfallstrappan. Det är enkelt att lämna produkter till återbruk och andelen insamlat material till 

materialåtervinning ökar. Avloppsvattnet renas med god marginal till tillståndsgivna gränsvärden och 

växtnäringen återförs på ett hållbart sätt. 

Fokusområde 

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

Borgmästaravtalet. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 

Mängden hushållsavfall ökade 2019 och andelen till materialåtervinning minskade, vilket båda pekar mot att 

målen inte nåtts för 2020, siffrorna är dock inte klara förrän i mars 2021. 

Reningen vid våra avloppsreningsverk har varit god vad gäller utsläpp till recipienten. Alla verk har mer än 10% 

bättre rening än under tillståndsgivna gränsvärden på alla parametrar. Lerkil, där vi tidigare år har haft problem 

med mängden fosfor har vi kommit tillrätta med, genom noggrannare processkontroll samt ett förebyggande 

underhåll som vi inte har haft tidigare år. 

Trenden för kadmium i slam är tyvärr inte nedåtgående. Ett tydligt samband kan ses med mängden 

tillskottsvatten. Vid mycket tillskottsvatten är trenden ökande (mätt som kvoten mellan kadmium och fosfor) 

och när tillskottsvattnet minskar och inflödet till avloppsverket är lägre går trenden åt rätt håll. För att minska 

källorna till kadmium bedriver vi ett uppströmsarbete och för under 2020 besöktes alla kommunens biltvättar. 

En informationsfolder om vad man får spola ner  i avloppet har tagits fram och skickades ut med höstens 

fakturor. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Hushållsavfall, kg/person 491 458 486  434 

Andel hushållsavfall insamlat för 
materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling 

43% 42% 38%  43% 

Utsläppen från de fyra större reningsverken 
ligger med god marginal (10% eller mer) 
under tillståndsgivna gränsvärden. 

Ja Ja Ja  Ja 

Kadmium i ej kalkat avloppsslam 
nedåtgående trend, 3 år 

 Nej Nej  Ja 

Resultat för avfall blir klart i mars då vi får statistik från entreprenörer och Avfall Sverige. Resultat avseende avlopp klart 29/1. 
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3.2.2 Infrastruktur 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

I Kungsbacka bidrar infrastrukturen till hälsa och bra miljö i både grönområde och vatten. Det är lätt att ta 

cykeln och ladda bilen. Utbyggnaden och underhåll av infrastrukturen är effektiv och gynnar den biologiska 

mångfalden. 

Fokusområde 

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

Borgmästaravtalet. 

Nämndens bedömning 

 Vi har nått målet 

Kommentar på nämndmål 

Det avloppsvatten som bräddas på ledningsnätet vid våra pumpstationer vill vi minska i volym och vid behov 

rena innan det når recipienten. Just nu renas inte detta avloppsvatten, men planering för att rena vid en av 

pumpstationerna pågick under 2020. 

Hur stor andel av det förorenade dagvattnet från till exempel trafikytor som renas innan det går ut i våra 

vattendrag har inventerats under 2020. För att nå hållbarhet enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex (branschens 

riktlinjer) ska andelen vara 80%, men att nå 70% innebär att vara på god väg ("gul") enligt hållbarhetsindex. Ju 

mer dagvatten som renas, desto mindre bidrar vi till övergödning. Vår andel om 60% är en god bit på väg och 

mer än de flesta kommuner når upp till. 

Arbetet med att ta fram rutiner för hur förvaltningen ska arbeta med insatser som gynnar biologisk mångfald har 

påbörjats. Just nu genomför ett projekt för att ta fram checklistor för de olika skedena, detaljplan, projektering, 

bygg och drift. 

För att sprida kunskap om biologisk mångfald till allmänheten, och visa hur vi på kommunen arbetar med det, är 

informationsskyltar med fokus på biologisk mångfald under framtagande. Skyltarna kommer att sättas längs 

gång- och cykelstråket vid Kungsbackaån. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel bräddat avloppsvatten som släpps till 
dagvatten och recipient som genomgått 
rening i förhållande till total bräddad volym 

   0  

Andel rening av dagvatten från förorenade 
ytor efter avrinningsområde (GIS). 
Hållbarhetsindex (HBI) gul nivå 20-30% 
orenat dagvatten som släpps från förorenade 
ytor. 

   60% 70% 

Antal projekt där vi tagit specifik hänsyn till 
åtgärder som gynnar den biologiska 
mångfalden 

   7  
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3.2.3 Energi 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

I Kungsbacka renas avloppsvattnet effektivt och hållbart. Mängden avloppsvatten som renas i onödan minskar. 

Fokusområde 

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

Borgmästaravtalet. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 

Energianvändningen för avloppshanteringen har inte minskat för 2020 och utan ligger på ungefär samma nivå 

som föregående år. Arbetet med att energieffektivisera pumpstationer pågår som tidigare. Den troliga orsaken 

till att energianvändningen ökat under 2020 är att processerna på avloppsreningsverken krävt mer energi, när 

belastningen ökat då fler personer varit hemma på grund av Covid19. 

Arbetet med att lokalisera och åtgärda tillskottsvatten är igång enligt plan, och under 2020 blev 562 fastigheter 

undersökta att de är rätt kopplade till vårt spillvattennät. De allra flesta var rätt kopplade men 21 stycken var 

felkopplade. Vi har också lokaliserat och åtgärdat inläckage i kommunens del av spillvattennätet. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

kWh per renad m3 avloppsvatten ska minska 0,91 1,01 0,87 0,92 Ja 

Antal undersökta fastigheter årligen    562 500 

Utfall på energianvändning för avlopp är inte klar än. 

Antal undersökta fastigheter avser antal fastigheter som kontrollerats att de är rätt kopplade på avloppsnätet. 

  



Nämnden för Teknik  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 16 

3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

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

mellan näringsliv och utbildning. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Teknik är aktiv i  de kommungemensamma arbetsgrupperna Lätt och rätt i Kungsbacka och 

Företagsklimatgruppen. 

Verksamheten Trafik & Utemiljö har under hösten arbetat med att föra samtal med Näringslivsenheten på 

kommunen samt deltagit i platsutvecklingsforum där kommun och näringsliv möts. Syftet är att stärka 

relationerna med våra företagare i kommunen. 

I förvaltningens förändrade organisation finns en enhet, Kundstöd & Utredning, som bland annat ska utveckla 

och bidra till bättre information och samarbete med näringslivet. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

67 63 62  70 

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

3 3,2 3,4  3,5 
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3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

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

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

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Normalt arbetar Teknik med information och utbildning som en del av det så kallade uppströmsarbetet som ska 

bidra till ökad medvetenhet och minskad miljöpåverkan. En förstudie kring ett gemensamt informationscentra 

för Vatten - Avfall - Kretslopp är påbörjad där syftet är att visa på möjligheten att samla information och 

utbildning kring miljöfrågor till elever i grundskola, gymnasieskola och allmänheten. 

En Pop-up-plats invid Borgmästarebron invigdes i början av september. Platsen syfte är att sprida kunskap om 

hur olika delar vår omgivning fungerar. Här finns bl a ett "titt-hål" som visar vad som gömmer sig i marken i 

form av rör och olika bärlager. Förvaltningen får även möjlighet att visa på bredden som vi arbetar med. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

229 240 238 245,7 245 

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

2,4% 3% 2,2% 2,8% 2,5% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs i 
samarbete med Göteborgsregionen, GR. 

7,5  7,3  7,6 

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

13,9 13,9 13,8 14 14 

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

    90% 
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3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

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

goda livet. 

- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 

kommunen. 

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

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

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Nu kan våra invånare även slänga sitt avfall vid återvinningscentralerna i Varberg (och Falkenberg) när E-

tjänsten för att registrera besök hos VIVAB är driftsatt. 

Internt så har det under våren initierat en kraftsamling att få igång synkroniserade grupper för kommunens 

support- och ärendehanteringssystem, Artvise, inom verksamheten för Trafik och utemiljö. Arbetet utgår från 

den nya organisationen med tre driftenheter som trädde i kraft januari 2020 och syftar till att effektivisera 

ärendehanteringen. Arbetet med att implementera Artvise i mobilen fördröjdes något initialt. Men under rådande 

pandemi och nya restriktioner, som även har påverkat vår driftorganisation, så har påskyndandet av tekniska 

lösningar fått genomslag. Ipads har köpts in till arbetslag så att de kan vara mer mobila i sitt arbetssätt och att de 

samtidigt undviker att samlas morgon och eftermiddag för att uppdatera sig om dagens arbete. 

  

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

46 47 43  48 

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

77 76   79 

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

80 77 91  85 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar 
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3.5.1 Arbetsmiljö och ledarskap 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Teknik har en arbetsplatskultur som inkluderar alla, bidrar till glädje, trivsel, utveckling och effektivitet. Vi 

erbjuder en trygg och säker arbetsplats med hälsofokus och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet. 

Vi leder med tillit. 

Fokusområde 

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

Nämndens bedömning 

 Vi har nått målet 

Kommentar på nämndmål 

På varje enhet genomförs så kallade pulsmätningar varje månad. Syftet är att få en snabb temperaturmätare och 

signaler för chef och arbetsgrupp att jobba vidare med. 

Sedan hösten 2019 genomförs ett pilotprojekt där alla medarbetare uppmuntras att genomföra någon form av 

pulshöjande träning under sammanlagt en timma på arbetstid varje vecka. Ett flertal aktiviteter har arrangerats 

för att motivera både de som inte tränar så mycket och de som vill prova något nytt. Deltagandet och 

engagemanget har varit stort och det uppfattas som mycket positivt att arbetsgivaren erbjuder denna möjlighet. 

Projektet löper under 18 månader och kommer utvärderas våren 2021. 

Under hösten inleddes ett utvecklingsarbete med förvaltningens chefer där en målsättning är att utveckla tillit i 

linje med det utvecklande ledarskapet och Kungsbackas arbetsplatskultur. Inriktningen är att fortsätta med ett 

mer aktivt kulturutvecklingsarbete på enheterna under 2021. Under hösten inleddes också ett arbete med 

översyn av möjligheter till interna karriärvägar. Detta arbete fortlöper under 2021. 

Tillbuden har minskat jämfört med föregående år. Systemet för uppföljning av tillbud erbjuder möjlighet att 

rapportera riskobservationer. Slås dessa samman så landar vi på samma nivå som antal tillbud föregående år.  

Olycksfallen är i samma nivå som föregående år. 

Sjukfrånvaron totalt sett över förvaltningen är i princip i nivå med föregående år, med en marginell minskning 

under 2020. 

Motivation och Ledarskap mäts som en del i en kommungemensam undersökning av Hållbart 

medarbetarengagemang. Värdet för motivation uppgår till 79,38 att jämföra med kommunen som helhet där 

värdet är 78,45. När det gäller ledarskap redovisar förvaltningen ett värde om 81,31 att jämföra med kommunen 

som helhet där värdet uppgår till 77,66. Förvaltningen kommer kommunicera och analysera resultatet under 

2021. Kompletterande information om sjukfrånvaron återges under personalavsnittet kapitel 6. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

Motivation    79,38  

Ledarskap    81,31  

Sjukfrånvaron ska minska Nej Ja Nej Ja Ja 

Antal anmälda tillbud ska öka Ja Ja Ja Nej Ja 

Antal arbetsskador ska minska Nej Ja Nej Nej Ja 



Nämnden för Teknik  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 20 

3.5.2 Marknadsföra och behålla 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

På Teknik är vi bra på att marknadsföra oss för allmänheten, skolor och arbetsmarknaden i övrigt. Vi har ett 

etablerat samarbete med skolor, universitet, yrkeshögskola och teknikcollege. Teknik har karriärsteg och 

kompetensutveckling som får våra anställda att stanna kvar. 

Fokusområde 

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

Nämndens bedömning 

 Vi har nått målet 

Kommentar på nämndmål 

Teknik är aktiva med marknadsföring både genom skyltar vid våra arbeten och på fordon men även med filmer 

på hemsida och biografer. Uppfattningen är att vi får mycket positiva kommentarer från invånare och vi ser att 

vi har ett stort antal sökande på lediga tjänster. Teknik arbetar aktivt med att ge ett positivt intryck och bidra till 

att våra invånare utbildar sig inom något av samhällsbyggnadsområdets alla olika teoretiska och praktiska 

yrken. Praktikplatser i olika nivåer är en viktig del av detta arbete. Teknik deltar också i olika samarbeten inom 

Göteborgsregionen för att främja utbildning och samarbete mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. 

Tekniks arbete mot målet marknadsföra och behålla samt personalomsättning beskrivs i avsnitt 6.1 Personal 

- Kompetensförsörjning. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Personalomsättning 5,5 7,8 7,1 11,7  

Personalomsättning: Ny metod används för beräkning av personalomsättning. 11,9 % är inklusive intern rörlighet. Extern rörlighet är 

7,9 % vilket är beräknat på liknande sätt som tidigare. 
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4  Uppföljning direktiv 

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 

ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 

ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 

till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 

direktivet. 

Nämnden för Teknik har för närvarande inga beslutade direktiv till förvaltningen. 
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5 Kvalitetsdeklarationer 

Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna 

är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. 

Område  Status Beskrivning Kommentar 

Planering  
Delvis 
uppnått 

Vi lovar att inom ett dygn åtgärda 
släckt lampa vid övergångsställe, 
busshållplats, gångtunnel eller 
trappa 

Då vi idag inte har något 
övervakningssystem på när 
armaturer/ljuskällor går sönder, 
så räknar vi ett dygn från att en 
armatur blivit inrapporterad trasig. 
Detta är ledord i vår prioritering. 
Då vi inte har några 
armaturer/ljuskällor på lager så 
förlitar vi oss på våra 
leverantörer. 

Drift 

 Uppnått 
Vi lovar att så fort som möjligt 
varningsmarkera och åtgärda 
beläggningsskador 

 

 Uppnått 

Vi lovar att ge information om 
större vattenläckor på 
kommunens hemsida inom tre 
timmar. 

Information kommer ut på 
hemsidan direkt inom några 
timmar. När få är drabbade 
skickas sms. 

 Uppnått 

Vi lovar att snarast reparera 
vattenläckor och se till att det 
finns vattentankar eller tappställe 
vid det drabbade området inom 
fyra timmar 

Uppnått 2020 

 Uppnått 

Vi lovar att kalla ut 
beredskapsstyrkan senast när 
det fallit en decimeter snö. Gator 
och vägar skall åtgärdas inom 
åtta timmar efter snöfallet. Gång- 
och cykelvägar samt 
busshållplatser åtgärdas inom 
sex timmar. Snövallar som är till 
hinder lovar vi forsla  bort inom 
två helgfria vardagar. 

 

 Uppnått 
Vi lovar att leverera dricksvatten 
som uppfyller Livsmedelsverkets 
krav på kvalitet 

Alla analyser på utgående vatten 
från vattenverk och alla analyser 
ute på tryckstegringsstationerna 
har varit godkända 2020 för både 
Öjersbo VV och Fjärås VV 

 Uppnått 
Vi lovar att allt slam som sprids 
på åkermark är godkänt enligt 
kraven i REVAQ 

Allt slam som har spridits på 
åkermark 2020 blev godkänt 
enligt Revaq. 
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Område  Status Beskrivning Kommentar 

 Uppnått 

Vi lovar att all form av klotter som 
uppstår på plats eller egendom 
som Teknik ansvarar för saneras 
så fort som möjligt, dock senast 
inom 48 timmar om 
yttertemperatur och väder tillåter. 
Vi fotodokumenterar och 
polisanmäler allt klotter och all 
skadegörelse. Vi samarbetar med 
polisen och arbetar för ökad 
samverkan inom 
klotterbekämpning med övriga 
parter. 

 

 Uppnått 

Vi lovar att snarast reparera fel 
som kan orsaka personskada 
efter att felanmälan inkommit på 
lekplatser som Teknik ansvarar 
för. Vi lovar att besiktiga 
lekplatser som Teknik ansvarar 
för minst fyra gånger om året. 

 

Avfall & 
Återvinning 

 Uppnått 

Vi lovar att hämta avfallet senast 
dagen efter att anmälan kommit 
in till entreprenören, vid utebliven 
hämtning av hushållsavfall enligt 
hämtningsschema 

Enligt gällande avtal ska vår 
entreprenör hämta uteblivna kärl 
dagen efter anmälan 

 Uppnått 
Vi lovar att det ska finnas 
personal tillgänglig som kan 
informera besökare om sortering 

 

Kungsbacka 
Bredbandsnät  Uppnått 

Vi lovar en snabb felavhjälpning 
för teleoperatörer och storkunder 

Vi håller utlovade SLA nivåer, 
men vi håller på att bygga ut 
redundansen i nätet för att 
minimera störningar. 

Färdtjänst & 
Tillstånd 

 Uppnått 

Vi lovar att varje enskilt ärende 
prövas individuellt utifrån 
gällande lagtext samt från 
Kungsbacka kommuns riktlinjer. 

Löftet infriat och samtliga 
överprövade ärenden under 2020 
har avgjorts till förvaltningens 
fördel 

 Uppnått 
Vi lovar att kontakt med sökande 
ska ske senast 3-4 veckor efter 
ansökan inkommit. 

 

 Uppnått 
Vi lovar att när person ansökt om 
färdtjänst genomförs hembesök 
vid behov 

Hembesök har undvikits av 
Coronaskäl, men inte heller 
behövts i beslutsfattande syfte 

 
Delvis 
uppnått 

Vi lovar att alla beslut 
kommuniceras muntligt och 
skriftligt. 

Vi kommunicerar i huvudsak 
myndighetsbeslut skriftligt i 
enlighet med förvaltningslagen, 
men kompletterar med muntlig 
dialog vid behov eller vid ärenden 
som är särskilt komplexa 
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Område  Status Beskrivning Kommentar 

 
Ej 
uppnått 

Vi lovar att ansökan med 
upphörandedatum för aktuellt 
tillstånd skickas till kund som rest 
regelbundet under sista året. 

Sedan 2020 har rutinerna 
förändrats och automatiska 
utskick kopplat till utgående 
tillstånd har upphört 

 
Ej 
uppnått 

Vi lovar att alla ärenden 
angående förnyelse av tillstånd 
kommuniceras skriftligt och/eller 
muntligt till kund innan tidigare 
tillstånd upphör att gälla, förutsatt 
att ansökan är komplett med 
nödvändiga uppgifter. 

Sedan 2020 har rutinerna 
förändrats och automatiska 
utskick kopplat till utgående 
tillstånd har upphört 
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6  Personal 

6.1 Kompetensförsörjning 

6.1.1 Attrahera/rekrytera 

Samhällsutvecklingen medför ett stort behov av ingenjörer och tekniker där efterfrågan är större än tillgången. 

Rekryteringsprocessen har många gånger varit tidskrävande och vissa tjänster har annonserats i omgångar utan 

tillsättning. Vi delar utmaningen om att kompetensförsörja det tekniska yrkesområdet med såväl kommuner, 

bolag som det privata näringslivet. I en ambition att hjälpas åt att marknadsföra det tekniska yrkesområdet 

överlag deltar representanter från förvaltningen i olika nätverk externt på såväl kommunal som regional och 

nationell nivå. 

Förvaltningen behöver arbeta aktivt med att marknadsföra sig som arbetsgivare med ambition att väcka intresse 

för det tekniska yrkesområdet för studenter, redan på grundskolenivå. 

Under året har förvaltningen liksom samhället i stort påverkats kraftigt av Covid 19 vilket medfört att PRAO för 

högstadieelever ställdes in, liksom Teknikcamp för tjejer på högstadienivå, en aktivitet med studiebesök i 

samarbete med Teknikcollege där även näringslivet deltar. 

Förvaltningen ställde dock 30 platser till förfogande för ferieungdomar varav totalt 27 platser tillsattes. Teknik 

har en ambition att årligen erbjuda praktikplats eller anställning till personer inom olika former av 

arbetsmarknadsåtgärder och på så sätt bidra till arbetslivserfarenhet och utökad arbetsförmåga. 

• Förvaltningen har under året ställt tre visstidsanställningar till förfogande för uppdrag med stöd av 

arbetsmarknadsåtgärden "Introduktionsjobb" via kompetenscentrum  

• Arbetsmarknadspraktik erbjuds löpande inom enheten för fritidsanläggningar som sysselsätter 8-10 

personer. 

Som ett led i att kompetensförsörja vår verksamhet inleddes under sommaren ett samarbete med 

kompetenscentrum för att utreda förutsättningarna för att erbjuda visstidsanställningar med inslag av praktisk 

utbildning. 

Förutsättningarna för rekryteringsmässor förändrades utifrån pandemin. En representant från Kungsbacka 

kommun representerade samtliga förvaltningar under vårens Framtidsmässa i Göteborg. Chalmers universitet i 

Göteborg anordnade i år en digital mässa med målgruppen arbetsgivare och studenter inom 

samhällsbyggnadsområdet där förvaltningen deltog. 

Härutöver har förvaltningen marknadsfört sig genom deltagande på sociala medier, bland annat Linkdin i 

samband med rekryteringar och genom deltagande i Kommunens gemensamma Instagramkonto "Jobba i 

Kungsbacka kommun". Parkenheten har ett eget instagramkonto "parkenkungsbacka" Kontot visar upp en 

spännande arbetsplats som levererar och en arbetsglädje som kan attrahera nya medarbetare men också bidra till 

yrkesstolthet hos våra redan anställda medarbetare. 

6.1.2 Utveckla/behålla 

I januari flyttade medarbetare med arbetsplats i stadshuset in i den renoverade delen av Stadshuset med 

konceptet aktivitetsbaserade arbetsytor. Att lämna cellkontoren för ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt har krävt 

en omställning hos medarbetare. Ett kommungemensamt koncept för skyddsrond i gemensamma lokaler har 

tagits fram och implementerats under våren. 

Rekrytering till vakanta chefstjänster har pågått under våren vilket har medfört behov av tillförordnade chefskap 

som uppburits av befintliga chefer/medarbetare. Detta har i sin tur bidragit till en ökad men dock övergående 

arbetsbelastning. Möjligheten för medarbetare att anta en tillförordnad roll som enhetschef bidrar samtidigt till 
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utveckling och eventuellt framtida karriärmöjligheter. 

Förvaltningen nominerar årligen någon av medarbetarna till "Jag vill bli chef" som är ett introduktionsprogram 

om chefsrollen, för de som kan tänkas vara intresserade av ett kommande chefsuppdrag. Inom Teknik finns flera 

olika yrkesområden representerade och möjligheten att prova annat arbete erbjuds när intresse och tillfälle 

uppstår. Ett antal av våra medarbetare har under våren gått vidare i nya roller som chefer eller andra roller inom 

förvaltningen. 

Under våren har fokus utöver införande av nya arbetssätt och att förhålla sig till de begränsningar Covid 19 

medfört, varit att introducera nya chefer, förankra Tekniks nya organisation vars syfte är att bidra till en god 

arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning och ett närvarande ledarskap. Ett mer digitalt arbetssätt har underlättat 

förutsättningarna för distansarbete i samband med pandemin Covid 19. 

Dialogen om våra kärnvärden pågår löpande för att uppnå tydlighet och ett gemensamt förhållningssätt. Under 

våren har chefer inom driftens verksamheter genomfört gemensamma workshop för sina medarbetare med fokus 

på kommunens värdegrund, arbetsplatskultur, diskriminering och kränkande särbehandling. 

Förvaltningens hälsoprojekt har fortlöpt under året och är uppskattat av medarbetare. Syftet med projektet är att 

motivera medarbetare till hälsofrämjande aktiviteter som bidrar till att förvaltningens medarbetare uppnår en 

bättre hälsa och ökat välmående. Härutöver är målsättningen också att bidra till ökad gemenskap och att 

förvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 

Ett gemensamt material för genomförande av arbetsplatsträffar har tagits fram i syfte att erbjuda chefer stöd i 

planering och innehåll. Härutöver har förvaltningen infört ett arbete med digitala arbetsmiljöenkäter. Syftet är 

att löpande fånga upp risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön, genom att följa upp medarbetares upplevelse av 

trivsel och motivation.  Medarbetare som trivs på arbetet är goda ambassadörer för verksamheten och 

underlättar vår kompetensförsörjning. 

Förvaltningen har under hösten påbörjat ett arbete med att ytterligare se över möjligheten till interna 

karriärvägar. Arbetet kommer fortlöpa under 2021. 

6.1.3 Avsluta 

När en medarbetare slutar är det av värde att ta tillvara dennes erfarenheter och synpunkter som anställd. I 

samband med att medarbetare väljer att avsluta sin tjänst erbjuder chefen ett strukturerat samtal för att ge 

medarbetaren möjlighet att reflektera kring sin anställning och dela med sig av sådant som upplevts som positivt 

och sådant som kan förbättras. Under samtalet fångas också information om varför den anställde väljer att sluta 

och vad som eventuellt gör ett annat arbete mer attraktivt. Resultaten av samtalen utgör en grund för ett löpande 

arbete med att utveckla organisationen och skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Att medarbetare slutar och går vidare i karriären är naturligt. För oss som arbetsgivare är det dock av vikt att 

säkerställa att personalomsättning inte är en följd av brister på arbetsplatsen. Avslutningssamtalen har därför en 

viktig funktion även utifrån denna aspekt samt ger en ökad chans att medarbetaren lämnar organisationen med 

en positiv känsla. 

Härutöver görs också en inventering över arbetsuppgifter som behöver lämnas över till någon annan och en plan 

för kompetensöverföring. Målsättningen är att börja kompetensöverföringen innan den anställde avslutar sin 

tjänst. Utifrån planerade pensionsavgångar strävar förvaltningen efter att ha en plan för kompetensöverföring 

över tid. 

Analysen bygger på sju avgångssamtal vilket gör det svårt att dra några långtgående slutsatser. Av de samtal 

som  utgör underlag för analys kan dock konstateras att samtliga medarbetare trivts med sitt uppdrag och sin 

anställning i Kungsbacka över tid. Förutsättningar för utveckling och utbildning har varit goda även om någon 

nämner att hög arbetsbelastning varit ett hinder för kompetensutveckling genom utbildning. Brister i 

organisation och ledarskap lyfts fram i samband med omorganisation och vakant chefstjänst. I övrigt är betygen 

överlag goda vad gäller närmsta chefens ledarskap. Organisationsförändring tillsammans med inflytt i nya 
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lokaler och ett nytt arbetssätt har också lyfts fram som lite väl många förändringar under kort period. Samtliga 

kan tänka sig att arbeta inom förvaltningen igen och kan rekommendera Kungsbacka kommun som arbetsgivare. 

6.2 Analys personalmått 

Vid en analys av såväl resursmått som effektmått syns överlag inga större skillnader jämfört med föregående år. 

Antalet anställda ökar över tid som en följd av att Kungsbacka växer och utökat uppdrag. Antalet chefer och 

arbetsledare har som en konsekvens av detta ökat men vid en jämförelse med antal medarbetare per enhetschef 

är skillnaderna med föregående år marginella. Utifrån statistiken konstateras att pågående pandemi inte påverkat 

sjukfrånvaron nämnvärt. 

Definitionen av korttidssjukfrånvaro är dag 1-14 och långtidssjukfrånvaro är från dag 15-60. Den totala 

sjukfrånvaron innefattar all sjukfrånvaro inklusive längre än 60 dagar. Den totala sjukfrånvaron för 

förvaltningen uppgår under perioden till 5,4%. För kommunen som helhet uppgår den totala sjukfrånvaron till 

7,6%. 

Frisktalet inom förvaltning har minskat något vilket innebär att fler medarbetare haft fem eller fler sjukdagar 

under året jämfört med föregående år. Sannolikt har det sin förklaring i en något ökad korttidssjukfrånvaro som 

kan ha sin grund i hårda restriktioner om att inte gå till arbetet med förkylningssymptom under rådande 

pandemi. 

Personalomsättningen är ett mått på andelen medarbetare som har slutat sin anställning delat med medelantalet 

tillsvidareanställda för perioden. Personalomsättningen för året är  11,9 % vilket är högre än förra året. En 

förklaring till den högre personalomsättningen är att medarbetare som byter befattning inom förvaltningen eller 

till annan förvaltning inom kommunen nu ingår i statistiken. 

6.3 Resursmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Andel deltid  2,4% 2,8% 3% 

 Andel heltid 98% 97,6% 97,2% 97% 

 Andel kvinnor som har deltid  5,7% 5,1% 5,7% 

 Andel kvinnor som har heltid  94,3% 94,9% 94,3% 

 Andel män som har deltid  0% 1,5% 1,4% 

 Andel män som har heltid  100% 98,6% 98,6% 

 Anställda andel kvinnor 39% 41,4% 36,4% 37,9% 

 Anställda andel män 61% 58,6% 63,6% 62,1% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad  99,3% 99,3% 99,1% 

 Anställda totalt 173 174 220 246 

 Antal medarbetare per chef  11,4 13,7 11,2 

 Antal medarbetare per enhetschef  16 18,6 15,9 

 Medarbetare 30 - 39 år  22,4% 19,6% 21% 

 Medarbetare 40 - 49 år  26,4% 27,3% 24,7% 

 Medarbetare 50 - 59 år  27% 27,3% 29,2% 
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  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Medarbetare 60 år och äldre  16,1% 17,3% 17,7% 

 Medarbetare yngre än 30 år  8,1% 8,6% 7,4% 

 Medelålder 47 47 47 47 

 Pensionsavgångar 2  6 4 

6.4 Effektmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Frisknärvaro 47,2% 49,7% 61,4% 56,1% 

 Frisknärvaro Kvinnor 44,1% 54,9% 60,7% 60,8% 

 Frisknärvaro Män 49,1% 46,4% 61,8% 53,1% 

 Korttidssjukfrånvaro 2,8% 2,7% 2,2% 2,5% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 3,2% 2,9% 2,2% 2% 

 Korttidssjukfrånvaro Män 2,6% 2,6% 2,2% 2,8% 

 Långtidssjukfrånvaro  3,2% 3,6% 3,1% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor  3,2% 3,9% 3,3% 

 Långtidssjukfrånvaro Män 2,6% 1,5% 3,4% 3% 

 Personalomsättning 5,5% 7,8% 7,1% 11,9% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 5,3% 5,5% 6% 5,3% 

 Sjukfrånvaro Män 5,2% 4,2% 5,7% 5,8% 

 Sjukfrånvaro Totalt 5,2% 4,7% 5,8% 5,6% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 

25,4% 24,3% 47,8% 43,6% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor 

 28,6% 46,3% 47,4% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män 

 20,5% 48,8% 41,6% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   4% 4,2% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år   4,3% 4% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   7,7% 7,3% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd  16,7 17,4 18,8 

Personalomsättning: 11,9 % är inklusive intern rörlighet. Extern rörlighet är 7,9 %. 
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7 Ekonomi 

7.1 Uppföljning driftbudget 

7.1.1 Uppföljning Drift Skattefinansierad verksamhet 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2020 

Verksamhetens intäkter 61 238 86 485 92 213 5 728 

Verksamhetens kostnader -195 814 -230 347 -228 381 1 966 

varav personalkostnad -64 734 -89 480 -84 154 5 326 

varav verksamhetskostnad -66 025 -66 487 -72 800 -6 313 

varav kapitalkostnad -65 055 -74 409 -71 427 2 982 

Årets resultat -134 576 -143 862 -136 168 7 694 

Sammanfattning 

Budgetavvikelsen för Tekniks skattefinansierade verksamheter under 2020 uppgår sammanlagt till ett överskott 

om ca 7,7 miljoner kronor. 

Plusavvikelsen ligger på personalkostnader och kapitalkostnader vilket beror på vakanser under hela eller stora 

delar av året respektive investeringar som inte kunnat genomföras som planerat. Däremot har 

verksamhetskostnader en negativ avvikelse beroende på det centrala lager av skyddsmaterial som Teknik har 

hand för kommunen på Teknikens Hus för Covid-19. 

Kommunen har beviljats bidrag för ökade kostnader gällande Covid-19. 

Trots minskade intäkter för hyra av allmän plats och parkeringsavgifterna på grund av Covid-19 ökar är 

avvikelsen för intäkter positiv. Den största anledningen till det är bidrag för att täcka kostnader i samband med 

Covid-19 samt intäkter för genomförda arbeten åt externa aktörer. 

Analys och kommentar 

Kommentar till avvikelser mellan åren 

Intäkterna har ökat med 31 milj från 2019 till 2020. Detta beror främst på förändringar av skötselytor och den 

omorganisation mellan förvaltningar som har genomförts. 

Kostnader ökar från 32,5 miljoner från 2019 till 2020. Främst beror det på högre personalkostnader med 

anledning av att organisationen har växt och utökning av tjänster efter omfördelning av uppdrag mellan 

förvaltningar. Kapitalkostnader är högre på grund av högre investeringstakt. 

Analys och kommentar budgetavvikelse  

Budgetavvikelsen för 2020 uppgår sammanlagt till ett överskott om cirka 7,7 miljoner kronor. 

När det gäller intäkter så har, förutom intäkter med anledning av omorganisation, även Covid-19 påverkat 

genom att bidrag för ökade kostnader med anledning av Covid-19 har tagits emot. Verksamheten har även fått 

stora intäkter för arbeten som utförts åt externa aktörer. Med anledning av pandemin har intäkterna från 

parkeringsavgifter däremot minskat samt så har intäkter från hyra av allmän plats uteblivit helt då nämnden har 

fattat beslut om att efterge dessa för 2020. 

Personalkostnaderna ger ett överskott om cirka 5,3 miljoner kronor i förhållande till budget. Den största 

anledningen är flera vakanser inte tillsattes förrän en bit in på året eller inte har lyckats tillsättas under 2020. 

Ett underskott på ca 6,3 miljoner kronor mot budget genereras på verksamhetskostnaderna. Ökade kostnader för 
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verksamheten kan bl.a. härledas till åtgärder med anledning av Covid-19 samt viss kvarstående påverka från 

organisationsförändring och verksamhetsanpassningar i Teknikens hus. De ökande kostnaderna i samband med 

Covid-19 täcks till viss del av bidrag som verksamheten ansökt om och beviljats. Dessa går in som intäkter i 

redovisningen. 

Kapitalkostnaderna är cirka 3 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på investeringar som inte kommer att 

bli färdiga i år utan kommer att fortsätta under nästa år .Bland annat beror detta på förseningar i 

planeringsprocessen, resursbrist och långa handläggningstider på andra myndigheter. 

Kommentar och analys inför framtiden 

Strukturen för den omorganisation som genomfördes har nu landat in och arbetet för att förankra och landa in 

omorganisationen är i full gång. För att effektivisera och hitta de bästa arbetssätten samt placera arbetsuppgifter 

där de bäst löses krävs ytterligare arbete och många processer för att hitta bästa lösningen är igång. 

Takten för arbetet med investeringar kommer också att behöva öka framöver och mycket eftersatt underhåll 

behöver tas tag i. Behov av fler resurser eller köp av tjänster för att möta detta arbete kommer sannolikt att 

krävas. 

7.1.2 Uppföljning Drift VA 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2020 

Verksamhetens intäkter 171 335 182 865 183 290 425 

Verksamhetens kostnader -157 901 -180 965 -176 825 4 140 

varav personalkostnad -45 174 -52 573 -47 513 5 060 

varav verksamhetskostnad -60 540 -65 081 -70 442 -5 361 

varav kapitalkostnad -52 186 -63 311 -58 870 4 441 

Årets resultat 13 434 1 900 6 465 4 565 

Bokslutsdisposition -13 434 -1 900 -6 465  

Resultat 0 0 0  

     

Fond 26 159 28 059 32 624  

Balansräkning 

  Not År 2019 År 2020 

Tillgångar    

Materiella 
anläggningstillgångar 

   

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

 1018,1 1102,6 

Maskiner och inventarier  14,8 11,6 

Pågående investeringar  0 0 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

4 1032,9 1114,2 
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Omsättningstillgångar    

Förråd  0 0 

Fordringar 5 33,6 32,9 

Osäkra fordringar  0,0 0 

Summa 
omsättningstillgångar 

 33,6 32,9 

Summa tillgångar  1066,2 1147,1 

    

Avsättningar och 
skulder 

   

    

Avsättningar    

Lerkil fond 6 0 0 

Summa avsättningar  0 0 

    

Skulder    

Långfristig skuld, 
anslutningsavgifter 

 416,7 425 

Långfristig skuld, 
kommunen 

 626,3 699,3 

Kortfristiga skulder 7 -2,9 -9,9 

Skuld till VA-
abonnenterna 

 26,2 32,6 

Summa skulder  1066,2 1147,1 

Summa avsättningar 
och skulder 

 1066,2 1147,1 

Not 1 

Verksamhetens intäkter År 2019 År 2020 

Brukningsavgifter 138,8 151,3 

Brukningsavgifter, interna 9,4 10,3 

Övriga intäkter 3,5 0,4 

Periodiserad inkomst och ränta 19,6 21,3 

Summa verksamhetens intäkter 171,3 183,3 

Från 2010 tillämpar Kungsbacka kommun Rådet för kommunal redovisning, RKR, R2, Intäkter. 

Rekommendationen innebär att inkomster från avgifter, bidrag och försäljning ska periodiseras. Denna 

rekommendation tillämpas på anslutningsavgifter vilka redovisas som periodiserade inkomster. 
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Not 2 

De interna kostnaderna gäller köp från förvaltningarna Service och Teknik. Direkta kostnader används där det är 

möjligt. Övriga interna kostnader fördelas med fördelningsnycklar. 

Not 3 

Från och med 2010 ändrades redovisningen av VA-verksamhetens resultat i enlighet med RKR:s 

rekommendationer. Det innebär att i samband med årsbokslutet regleras över- och underskott mot skuldkonto på 

balansräkningen, så att verksamhetens resultaträkning alltid visar noll. 

Not 4 

Materiella anläggningstillgångar År 2019 År 2020 

VA-anläggningar   

Ingående bokfört värde 825,7 1018,1 

Nyanskaffning 223,2 119,4 

Årets avskrivning -30,8 -34,4 

Utgående bokfört värde 1018,1 1103,1 

   

Maskiner och inventarier   

Ingående bokfört värde 17,7 14,8 

Nyanskaffning 0,3 0 

Årets avskrivningar -3,2 -0,9 

Utgående bokfört värde 14,8 11,6 

   

Pågående investeringar   

Ingående bokfört värde 0 0 

Nyanskaffning 0 0 

Årets avskrivningar 0 -0,5 

Utgående bokfört värde 0 -0,5 

   

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

1032,9 1114,2 

Not 5 

Kortfristiga fordringar År 2019 År 2020 

Kundfordringar 33,6 32,9 

Förutbetalda kostnader 0 0 

Upplupna intäkter 0 0 

Summa kortfristiga fordringar 33,6 32,9 
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Not 6 

Fond för Lerkils reningsverk År 2019 År 2020 

Ingående bokfört värde 0 0 

Avsättningar under året 0 0 

Summa fond för Lerkils 
reningsverk 

0 0 

Not 7 

Kortfristiga skulder År 2019 År 2020 

Kortfristig skuld, kommunen -19,4 -26,2 

Leverantörsskulder 8,2 8,4 

Moms och särskilda punktskatter 7,1 6,7 

Upplupna kostnader 1,2 1,2 

Summa kortfristiga skulder -2,9 -9,9 

Sammanfattning 

Årets resultat är ett överskott om 6,5 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat på 1,9 miljoner 

kronor. Årets resultat är därmed 4,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skillnaden beror främst på lägre 

kostnader för personal och lägre kapitalkostnader. Överskott kommer att fonderas till investeringen "Framtidens 

avloppsrening i Kungsbacka". 

Analys och kommentar 

Kommentar till avvikelser mellan åren 

Intäkterna är 12 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på fler abonnenter och höjda avgifter. 

Anslutningstaxan höjdes med 2 procent medan brukningstaxan höjdes med 3 procent under 2020. 

Kostnaderna är totalt sett 18,9 miljoner kronor högre än föregående år, främst beroende på högre slamkostnader 

till följd av icke godkända partier samt högre hyreskostnader. Personalkostnaderna har ökat med 2,3 miljoner 

kronor vilket beror på att en del vakanser har tillsatts. Kapitalkostnaderna för 2020 ligger 6,7 miljoner kronor 

högre än 2019, beroende på att investeringsutgifterna ökat mer än avskrivningarna. 

Kommentar till budgetavvikelse 

Årets resultat är ett överskott på 6,5 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat på 1,9 miljoner 

kronor. Årets resultat är därmed 4,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. 

Intäkterna följer i stort sett budget (0,4 miljoner kronor högre). Kostnaderna är  4,1 miljoner kronor lägre än 

budget. Detta beror dels på minskade kapitalkostnader när investeringar försenats, dels på att 

personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av att  alla vakanser inte är tillsatta. Verksamhetskostnader 

är 5,3 miljoner kronor är högre än budget på grund av högre kostnader för bland annat hanteringen av 

avloppsslam från avloppsreningsverken, högre konsultkostnader på grund av vakanser samt högre 

administrativa kostnader. 

Kommentar och analys inför framtiden 

Teknik arbetar för att möta framtida behov på vatten- och avloppsförsörjning. Flera omfattande och kostsamma 

projekt som ska bidra till att säkra dricksvattenförsörjningen och avloppsavledningen pågår och planeras. 

Utbyggnad till områden som inte har kommunalt VA idag kräver resurser och investeringar. Vi ser också att 

underhållet på våra ledningsnät behöver öka för att bibehålla god status. 
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7.1.3 Uppföljning Drift Avfall & Återvinning 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2020 

Verksamhetens intäkter 86 936 90 061 86 998 -3 063 

Verksamhetens kostnader -76 036 -83 871 -86 684 -2 813 

varav personalkostnad -3 749 -4 192 -3 371 821 

varav verksamhetskostnad -70 711 -75 592 -81 534 -5 942 

varav kapitalkostnad -1 575 -4 087 -1 779 2 308 

Årets resultat 10 900 6 190 314 -5 876 

Bokslutsdisposition -10 900 -6 190 -314  

Resultat 0 0 0  

     

Fond 12 044 18 234 12 358  

Sammanfattning 

För 2020 uppgick resultatet till 0,3 miljoner kronor, vilket är 5,9 miljoner sämre än budget. Detta beror främst 

på lägre intäkter från försäljning av ÅVC-fraktioner än budgeterat, skatt på avfallsförbränning som infördes 1 

april 2020, ökat antal besök och omhändertagande av avfall på våra ÅVC samt högre kostnad för att omhänderta 

slam från enskilda avlopp. Efter reglering mot fonden så överförs överskottet till det ackumulerade resultatet 

som var 12 miljoner kronor efter 2019, vilket innebär ett ackumulerat resultat på 12,3 miljoner kronor efter 

2020. Resultatet i årsbokslutet justeras mot fonden "Skuld till renhållningsabonnenterna" i balansräkningen. 

Analys och kommentar 

Kommentar till avvikelser mellan åren 

Intäkterna är i nivå med föregående år. 

Verksamhetens kostnader är 10,5 miljoner högre än föregående år vilket dels beror på  den förbränningsskatt 

som infördes 1 april 2020, dels på att det totala antalet besök på återvinningscentralerna har under 2020 ökat 

med drygt 8% från 2019, vilket påverkar kostnaderna för omhändertagande av avfall i motsvarande grad, dels 

ökade insamlingskostnader samt dels på högre kostnad för att omhänderta slam från enskilda avlopp. 

Kommentar till budgetavvikelse 

Intäkterna är 3 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket beror på lägre försäljningsintäkter med 2,3 miljoner 

kronor för insamlat avfall vid ÅVC och lägre intäkter för insamlat hushållsavfall 0,7 miljoner kronor. 

Kostnaderna är 2,8 miljoner kronor högre än budget vilket beror på den nya skatten på förbränning av avfall 

samt att avfallsverksamheten har en högre kostnad för omhändertagande av slam. Till detta tillkommer även att 

det totala antalet besök på återvinningscentralerna har under 2020 ökat med drygt 8% från 2019. vilket påverkar 

kostnaderna för omhändertagande av avfall i motsvarande grad. Dessutom är kapitalkostnader lägre än budget 

eftersom en del investeringar är senarelagda. 

Kommentar och analys inför framtiden 

Då verksamheten till övervägande del är upphandlad och avtal förnyas och förändras över tiden är kostnader 

svåra att beräkna på längre sikt, men då kostnaderna ökat ser förvaltningen behov av att intäkterna behöver öka. 

Kommande behov av flytt av ÅVC i Klovstensområdet kommer också medföra ökade kostnader. Ny plats för 

omlastningsstationen möjliggör hantering av mer fraktioner som krävs för att vi skall kunna klättra i 

avfallstrappan. 
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Nedlagda deponier 

• Barnamossens Deponi har haft kostnader på 0,6 miljoner kronor, som har belastat Barnamossens fond 

för återställning. Vid bokslut så uppgick fonden till 65,6 miljoner kronor.  

• Svinholmens Deponi har erhållit mer medel om 100 miljoner. Vid bokslut så uppgick fonden till 102 

miljoner kronor. 

• Övriga kommunala deponier har haft kostnader på 1,1 miljoner kronor, som har belastat fonden Övriga 

deponier. Vid bokslut så uppgick fonden till 32,9 miljoner kronor. 

Förvaltningen ser i dagsläget inget mer behov av medel för detta arbete. 

Upphandling av del 1 av sluttäckningen av Barnamossen har blivit försenad på grund av dialoger med 

tillsynsfunktioner. Arbetet kommer förhoppningsvis att genomföras under 2021. Täckning av Toms deponi är 

nu startat och kommer att vara klart i början på 2021. Det pågår undersökningar på Svinholmen deponi, och att 

erhålla tillgång till marken på Bräckornas deponi. 

7.1.4 Uppföljning Drift Kungsbacka Bredband 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2020 

Verksamhetens intäkter 28 398 34 772 31 179 -3 593 

Verksamhetens kostnader -26 826 -32 511 -28 843 3 668 

varav personalkostnad -4 630 -3 194 -1 990 1 204 

varav verksamhetskostnad -5 696 -10 691 -8 328 2 363 

varav kapitalkostnad -16 501 -18 626 -18 526 100 

Årets resultat 1 572 2 261 2 336 75 

Bokslutsdisposition -1 572 -2 261 -2 336 -75 

Resultat 0 0 0 0 

     

Fond 333 2 594 2 668 0 

Sammanfattning 

Kungsbacka bredbandsnät har fortfarande en hög utbyggnadstakt för att uppnå de målsättningar som kommunen 

har för att bygga ut fibernät till kommunens invånare, verksamheter och företag. Resultatet för Kungsbacka 

bredbandsnät är 0,1 miljoner bättre än budget. Intäkterna är 3,6 miljoner sämre än budget som beror på färre 

antal anslutningar än budget. Verksamhetens kostnaderna är mindre än budget som beror på till stor del av att 

kostnaderna för konsulter, hyror och kommunikations kostnaderna är 2,4 miljoner lägre och att 

personalkostnaderna är 1,2 miljoner lägre på grund av att det tagit längre tid att återbesätta tjänster. 

För 2020 uppgick resultatet till 2,3 miljoner kronor. Resultatet i årsbokslutet justeras mot fond "Kortfristig 

fordran bredband" i balansräkningen. Det positiva resultatet innebär att fonden efter utgången av 2020 uppgår 

till 2,7 miljoner kronor. 

Analys och kommentar 

Kommentar till avvikelser mellan åren 

För 2020 var resultatet innan reglering mot fond ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Föregående år var 

resultatet ett överskott på 0,3 miljoner kronor. 

Verksamhetens intäkter har ökat med 2,8 miljoner kronor vilket beror på att ersättningsnivåerna av anslutningar 

är bättre än budgeterat samt ökade anslutningar. Verksamhetens kostnader har ökat med 2,0 miljoner kronor. 
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Ökningen på kostnader mellan åren beror främst på ökade kapitalkostnader (ökad investeringstakt) samt ökad 

verksamhetskostnad. 

Kapitalkostnader har ökat med 2,0 miljoner kronor till följd av högre investeringsnivå. 

Kommentar till budgetavvikelse 

Årets resultat innan reglering mot fonden är 2,3 miljoner kronor att jämföra med ett budgeterat resultat innan 

reglering mot fonden på 2,2 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är alltså 0,1 miljoner kronor bättre än 

budgeterat. 

Det positiva resultatet innebär att  fonden hamnar på 2,7 miljoner kronor vid utgången av 2020. 

Att verksamhetens resultat blev 2,3 miljoner kronor istället för budgeterat 2,2 miljoner kronor beror främst på 

att intäkterna är 3,6 miljoner mindre än budget som beror på att utfallet blev ett antal mindre kommersiella och 

kommunala anslutningar än budget. Verksamhetskostnader blev 3,7 miljoner mindre än budget som beror på till 

stor del av att kostnaderna för konsulter, hyror och kommunikations kostnaderna är 2,4 miljoner lägre och att 

personalkostnaderna är 1,2 miljoner lägre på grund av att det tagit längre tid att återbesätta tjänster. Detta 

medför att resultat blev 0,1 miljoner bättre än budget. 

Många nya villor och företag har anslutits under året. Den totala mängden nya anslutningar via 

kommunikationsoperatören under 2020 är 964 stycken. 

Kommentar och analys inför framtiden 

Det kommer under ytterligare några år att fortsätta vara en hög utbyggnadstakt för att ansluta fastigheter, villor 

och företag. Men det kommer att medföra mer projektering och högre kostnader för att kunna erbjuda 

fiberanslutning eftersom byggnationen kommer att ske mer utanför tätorterna på landsbygden. Mer noder 

kommer att krävas på grund av att det höjer säkerheten med egna noder jämfört med inplacering i andra 

fastigheter och det blir mer plats för utrustningen som krävs då fler ansluts. Vi fortsätter att minska våra hyrda 

förbindelser och ersätter dessa med egna stamnät som också ger oss mer kapacitet i nätet. 

Vi fortsätter att höja säkerheten i nätet med att bygga redundans i nätet och att bygga nya noder med avbrottsfri 

kraft. Vi arbetar för att hjälpa till att uppfylla regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige. 

Detta innebär att år 2020 bör 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till minst 100 Mb/s och 2025 bör hela 

Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 
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7.2 Uppföljning investeringsbudget 

7.2.1 Investeringsbudget Skatt 

Investeringar (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2019 
Årsbudget 

2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse    

2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -29 636 -30 973 -41 913 -10 940 

Inkomster 1 971 0 525 525 

Övriga investeringar     

Inkomster 12 785 0 3 833 3 833 

Utgifter -81 101 -201 500 -98 354 103 146 

     

 0 1 300 0 -1 300 

 0 -6 700 -5 964 736 

Netto -95 981 -237 873 -141 873 96 000 

Kommentarer 

Teknik har under året genomfört investeringar för nästan 40 miljoner kronor mer än föregående år. Det totala 

utfall för skattefinansierade investeringar under 2020 slutade på cirka 135 miljoner kronor vilket är drygt 100 

miljoner kronor lägre än budget inklusive ombudgeteringar. 

För löpande årliga investeringar har ett ökat behov med anledning av eftersatt underhåll börjat skönjas. Det 

påverkar och ger en negativ avvikelse på strax under 7 miljoner kronor. Främst är det beläggningar och 

belysning där den största ökningen har skett. 

Den stora avvikelsen gällande utgifterna på övriga investeringar, som är ett underutnyttjande av 104 miljoner 

kronor, beror på att många av investeringsobjekten i 2020 budget fortfarande är försenade, pausade eller har 

skjuts fram. Från 2019-års investeringsbudget ombudgeterades 100 miljoner kronor över in i 2020 års budget. 

Detta medför att hela avvikelsen inte enbart går att knyta till året som gått, utan är en "ryggsäck" av försenade, 

pausade objekt från tidigare investeringsbudgetar. 

En anledning till några av dessa förskjutningarna är andra myndigheter äger tidplanen för objekt i 

investeringsbudgeten. Det är också så att vi under året behövt skapa utrymme och prioritera våra personalla 

resurser. En viss påverkan kommer även från nya arbetssätt med anledning av Covid-19 pandemin. 
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Specifikation projekt > 5Mkr (belopp i tkr) 

Proj
nr 

Namn 
Process-

läge* 
Utfall tom 

2019 
Årsbudget 

2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse 

2020 

3510 
GC-bro över järnvägen vid 

Inlag 
B 0 -12000 -36 -11964 

5004 Bro Borgmästaregatan G -3342 -13658 -3369 -10289 

5005 
GC-väg Hanhals Kyrkoväg-

Torkeltorp 
P 0 -12000 -351 -11649 

5010 Skyddsbarriär Aranäs P -175 -17702 -162 -17540 

5012 ÅVC Frillesås G -214 -5786 -5691 -95 

5017 GC-väg Östra Särö södra P 0 -6000 -657 -5343 

5019 Hedeleden B 0 -16000 -45 -15955 

5570 Upplag depå P -424 -15879 -222 -15657 

5571 Badhuset infrasktruktur park G -7585 -76462 --50627 -25835 

       

       

Summa projekt >5 Mkr -11 740 -175 487 -10 533 -114 327 

Processläge: Budgeterad, Påbörjad, Genomförd 

Kommentarer 

För skattefinansierade investeringar kommer inte hela investeringsbudget för 2020 samt tidigare ombudgeterade 

medel att användas. En ombudgetering av medel kommer begäras. De projekt som har störst påverkan på detta 

är: 

• Gång- och cykelbro över järnvägen vid Inlag. Trafikverket skall driva och byggstart bedöms bli tidigast 

2022. 

• Gång- och cykelväg Hanhals Kyrkoväg-Torkeltorp. Trafikverket projekterar och bygger. 

• Skyddsbarriär Aranäs. Trafikverket bedöms påbörja utbyggnad 2021. 

• Upprustning Kungsbackaån. För närvarande pågår utredning kring omfattning vilket påverkar starttid 

för utbyggnad och kostnad. 

• Hedeleden - Avvaktar detaljplan, kommer igång tidigast 2021 

Några av de projekt som har avslutats under året är t ex 

• ÅVC Frillesås 

• Cirkulationsplats Varla-Arendalsleden 

• Gång- och cykelväg utmed Lerbergvägen 

• Infrastruktur el-bilar 
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7.2.2 Investeringsbudget VA 

Investeringar (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2019 
Årsbudget 

2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse    

2020 

Övriga investeringar     

Inkomster -39 966 -57 500 -24 762 32 738 

Utgifter 199 901 202 455 122 057 -80 398 

Netto 159 935 144 955 97 295 -47 660 

Kommentarer 

En budgetavvikelse på 47,7 miljoner kronor konstateras för helår för investeringar på VA. 

Inkomsterna för nya anslutningar till VA-kollektivet hamnar på 24,7 miljoner kronor för helåret 2020. Det är 

mycket lägre än budget, en avvikelse som beror på att inga stora områden debiterats under 2020. 

Utgifterna beräknas till 122 miljoner kronor vilket också är mycket lägre än budget. Avvikelsen beror dels på att 

exploateringsprojekt har försenats men också på överskattning av vår kapacitet och fördröjning i att rekrytera 

personal. Dessa är bland annat projekten Voxlöv/Björkris, Reservvatten Varberg - Kungsbacka samt 

Reservvatten Göteborg - Kungsbacka. 

Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Proj
nr 

Namn 
Process-

läge 
Utfall tom 

2019 
Årsbudget 

2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse 

2020 

351
5 

Reinvestering VA-ledningar G -12799 -10500 -10155 -345 

352
8 

Nya serviser befintlig anl UT G -2546 -6500 -2834 -3666 

353
9 

Nya serviser befintlig anl IN G 20203 15000 20395 -5395 

354
0 

Reinvesteringar reningsverk G -2497 -12984 -3630 -9354 

359
9 

Budget VA-saneringsområden G -40370 -10000 -32057 -22057 

459
5 

Vattenledning Fjärås-Klev G -34938 16206 -847 17053 

505
5 

Reservvatten Varberg P 0 -10500 0 -10500 

506
0 

Voxlöv/Bjökris P 0 -15000 0 -15000 

506
1 

Åsa dagvattenledning P -90 -9910 -212 -9698 

550
7 

Åtgärder reservatten GBG-KBA P 0 -18042 -94 -17948 
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Proj
nr 

Namn 
Process-

läge 
Utfall tom 

2019 
Årsbudget 

2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse 

2020 

551
8 

VA Tölö 8:14 Hede 6:7 G -1303 -8000 -7325 -675 

554
7 

Vikens pumpstation Etapp 2 G -6 051 -19 693 -10 172 9 521 

555
8 

Äskatorp/Hanhals B -30 705 10 305 -5 112 -15 417 

455
0 

Söderåleden B -13 859,6 -1 423 -9 711,4 -8 288,4 

557
7 

SPU 52 Gunnesson G -245,8 0 -5 134,8 -5 134,8 

Summa projekt >5 Mkr -125 201,4 -81 041 -66 889,2 -96 904,2 

Processläge: Budgeterad, Påbörjad, Genomförd 

 

Kommentarer 

Nedan följer en kort redovisning för investeringar med avvikelser för 2020. 

• VA-utbyggnadsområden (VA-sanering) har budgeterats för lågt och utfallet har blivit långt över budget. 

• Reservvatten Varberg och Åtgärder reservvatten Göteborg - Kungsbacka är försenade på grund av 

personalbrist. 

• Voxlöv/ Björkris, försenad. Detaljplanearbetet har avstannat något och området vid Inlag har prioriteras 

före. 

• Åsa dagvattenledning är försenad på grund av att projektet behöver samordnas med andra projekt och 

med detaljplanerarbetet i Åsa. 

• Fjärås-Klev och Äskatorp-Hanhals: Projekten var tänkta att nästan helt och hållet utföra med schaktfria 

metoder eftersom detta bedömdes vara kostnadseffektivt och dessutom göra minst skada på den 

åkermark som skulle passeras. Det uppstod dessvärre problem  vilket gjorde att projektet fick ställas om 

till konventionell schakt med stor kostnadsökning som följd. För Äskatorp-Hanhals stötte man även på 

hinder vid tryckning. För Fjärås-Klev genomfördes dessutom en sträcka som inte ingick från början. I 

efterhand kan man konstatera att budgeten för projekten var satt för lågt, vilket i sin tur beror på att 

vissa delar i projekteringen och kalkylarbetet inte var tillräckligt bra. 

• Söderåleden: Projektet hade en för låg budgetkalkyl. Särskilt vad avsåg korsningarna av vägar och 

prognostiserades snabbt upp från 15 till 20 Mkr innan byggstart. Korsningarna blev dyra med 

omfattande spontning och åtgärder med tillfälliga vägar för att garantera framkomligheten. Projektet är 

nu klart. 

• SPU 52 Gunnesson är en avloppspumpstation som skulle utförts under 2019 men som försenades. 

• Vikens pumpstation: Projektet något försenat i tid så utfallet kommer 2021.  
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7.2.3 Investeringsbudget Avfall & Återvinning 

Investeringar (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2019 
Årsbudget 

2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse    

2020 

Övriga investeringar     

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter -1 485 -7 745 -3 007,2 4 737,8 

Netto -1 485 -7 745 -3 007,2 4 737,8 

Kommentarer 

En budgetavvikelse på ca 4,7 miljoner kronor prognostiseras på helår för investeringar på Avfall & Återvinning. 

Avvikelsen beror delvis på att projekt har fördröjts och försenats men också på att vissa resurser avsattes för 

investeringar i samband med byggnation av den tillfälliga återvinningscentralen i Frillesås. Denna har dock inte 

bekostats av avfallskollektivet utan av Kommunstyrelsen då flytten var en förutsättning för kommande 

exploateringar. En ombudgetering kommer att begäras på 2,6 miljoner kronor för att färdigställa och fortsätta de 

arbeten som pågår. 
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7.2.4 Investeringsbudget Kungsbacka Bredband 

Investeringar (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2019 
Årsbudget 

2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse    

2020 

Övriga investeringar     

Inkomster 8 432 10 000 13 840 3 840 

Utgifter -47 624 -53 558 -47 463 6 095 

Netto -39 192 -43 558 -33 623 9 935 

Kommentarer 

Fibernätet har byggts ut för 47,5 miljoner kronor för 2020, som är 0,2 miljoner mindre än 2019. Nettosumman 

för 2020 är 33,6 miljoner kronor och det är 5,6 miljoner kronor mindre än 2019. Årets utfall visar en 

nettoavvikelse mot budget med 9,9 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror på att det är 3,8 miljoner kronor 

mer intäkter än budgeterat vilket är 5,4 miljoner kronor mer än föregående år. Utgifterna är 6,0 miljoner kronor 

mindre än budget och 0,2 miljoner kronor mindre än föregående år. 

Byggnationen sker löpande och att fyra pågående arbeten är försenade mot budget som speglar denna 

budgetavvikelse. Dessa är två redundanta fiberbyggnationer i Frillesås och i Gröninge, nya noder med 

avbrottsfri kraft och kommunikationsutrustning. 

Anslutningstakten är fortfarande relativt hög vilket medfört att intäkterna uppgått till 13,8 miljoner vilket är 3,8  

miljoner mer än budget. 

En ombudgetering kommer att begäras på 8,0 miljoner kronor för att färdigställa och fortsätta de arbeten som 

pågår. 

  

Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Pro
jnr 

Namn 
Process-

läge 
Utfall tom 

2019 
Årsbudget 

2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse 

2020 

452
0 

Kungsbacka Bredbandsnät G -39192 -43558 -33623 -9935 

Summa projekt >5 Mkr -39 192 -43 558 -33 623 -9 935 
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8 Hållbarhetsbokslut 

Hållbara städer och samhällen 

Teknik har genomfört projektet "Goplats", ett projekt med mål att minska unga tjejers psykiska ohälsa. En 300 

m2 stor rekreationsyta har skapats och byggts utifrån unga tjejers behov. En grupp kvinnliga studenter från 

Aranäsgymnasiet involverades i projektprocessen och fick vara med och påverka stadsplaneringen. Det 

resulterade konkret i bord och stolar, solbänkar och en stor möbel att sitta på och klättra på. Möbler som de vill 

använda för samvaro, läxläsning och skönt häng. Det finns också möjlighet att ladda mobil och dator för att 

kunna göra sina läxor och möjligheter att koppla sin mobiltelefon till en högtalare för att kunna lyssna på musik. 

Färgsättningen, som går i rosa och grönt, har de valt för att välkomna en mjukare och mysigare stämning. 

Växtlighet och blommor har valts för att göra platsen mer levande och ombonad. Över hela platsen finns citat 

från kända kvinnliga förebilder ingraverade. Olika sorters belysning finns, både sådan som lyser upp och skapar 

trygghet och sådan som är mer stämningsskapande. Den plats som vi tillsammans har skapat är inbjudande, 

mysig och välkomnande för alla att vistas på – en riktigt go plats. Så därför har tjejerna valt att kalla den för 

”Goplats”. Det tangerar även mål 5 (Jämlikhet). 

En Pop-up-plats invid Borgmästarebron invigdes i början av september. Platsen syfte är att sprida kunskap om 

hur olika delar vår omgivning fungerar. Här finns ett "titt-hål" som visar vad som gömmer sig i marken i form 

av rör och olika bärlager. En lyktstolpe visar hur vi kan spara energi genom en smart solcell som tänder ljuset 

när det börjar skymma. En trappa att kliva uppåt i finns för att illustrera hur hållbarheten ökar ju längre upp vi 

kliver. 

Teknik har i upprättat ramavtal för "Asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten i Kungsbacka kommun" 

kravställt att entreprenören ska utföra ett proaktivt miljöarbete genom att minimera koldioxidutsläppen i 

entreprenaderna. Entreprenaden får släppa ut maximalt 35 kg koldioxid per ton asfaltsmassa för processerna 

asfalttillverkning, asfaltsutläggning och transporter. Redovisning av resultat ska levereras i Trafikverkets 

program EKA Version 1.1. 

Den regionala planen "Göteborgsregionen minskar avfallet" är klar och antagen i Kommunfullmäktige. Planen 

innebär tuffa mål kring cirkulära flöden och minskning av  avfallsmängder. Planen anger även mål för 

kommunens egen verksamhet där avfallsmängden ska minska med 40 % per heltidsanställd. 

Vi återför fosfor till åkermark när vi sprider slam som produceras på våra reningsverk. Nästan allt slam som 

uppfyller kvalitetskrav enligt Revaq sprids på åkermark och bidrar till kretslopp. För att uppfylla kraven arbetar 

vi för att minska mängden farliga ämnen som kommer till våra reningsverk. Vi har byggt om 10 av våra 

avloppspumpstationer. När pumpstationerna byggs om minskar energiförbrukningen och risken för utsläpp av 

orenat avloppsvatten. 

Hållbar konsumtion och produktion 

Avfall och Återvinning har haft en så kallad ”ledartröja” för det prioriterade initiativ som handlar om att vi skall 

samarbeta med invånarna kring hållbar konsumtion. Inom initiativet pågår flera projekt. 

Vi har avslutat projektet med upcyklingtävling för högstadieelever. Tävlingen syftade till att uppmärksamma 

hållbar konsumtion. Inom projektet genomfördes även ungdomsdialog för att utreda framtida möjligheter att 

finna nya former för hållbar konsumtion. Arbetet med ungdomsdialog fortsätter under nästa år på kommunens 

plattform. Vi har förhoppningsvis uppnått en ökad medvetenhet i frågan om hållbar konsumtion, då projektet 

har uppmärksammats i lokal radio och tidningar. Vi har samlat in ungdomarnas tankar och idéer och bjudit in 

till ungdomsdialog. Arbetet har resulterat i framtida samarbete med invånare i att föra en vidare dialog kring 

frågorna. Vi har också arbetat ned att tydliggöra information kring platser för hållbar konsumtion på vår 

hemsida genom att ta fram en karta. 
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Rent vatten och sanitet 

Vi renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer. Vi har som mål att rena avloppsvattnet från kväve, fosfor 

och syreförbrukande ämnen 10 % bättre än våra utsläppsvillkor. För 2020 uppfyller vi målet på alla fyra 

reningsverk. Vi har inte kunnat ta emot studiebesök under 2020 på grund av pandemin men har istället skickat 

ut en broschyr till alla hushåll i kommunen om vad som hör hemma i toaletten, och vad som inte gör det.  

Exempel på genomförda insatser för ett renare vatten i Kungsbacka, är vårt arbete med att minska 

tillskottsvatten och bräddning på ledningsnätet som minskar belastningen av näringsämnen på vattendrag. Vi 

har reviderat Kungsbackas dagvattenpolicy för att ge förutsättningar för naturlig fördröjnings och 

reningsprocesser i dagvattenhanteringen för större hårdgjorda ytor inom detaljplan. Alla dagvattenytor som 

hanterar trafikdagvatten där kommunen är huvudman ligger nu i Kartportalen vilket synliggör var vi har ansvar 

för dagvatten som kan innehålla föroreningar. I samband med Världsvattendagen i mars hade vi utställningar 

kring vatten, spillvatten och dagvatten i samarbete med Fyrens bibliotek. 

Inom målet för rent vatten och sanitet arbetar vi med att undersöka och införa möjligheter till bättre 

lakvattenrening från nedlagda kommunala deponier. Under 2020 har vi arbetat vidare med åtgärder för 

lakvattnet på deponin i Torpa Dala och sluttäckningsplan och kontrollprogram för Barnamossen. På Svinholmen 

är vi inne i en kartläggnings- och provtagningsfas. 

Ekosystem och biologisk mångfald 

Teknik har tillsammans med andra förvaltningar och Eksta bostads AB fortsatt ett arbete för att bidra till att 

främja den biologiska mångfalden. Vi har tagit fram en gemensam plan där bland annat flera testytor och fem 

ängsytor har gjorts iordning och skyltats för att informera om åtgärderna. 

Längs med Kungsbackaån utvecklar vi stråken i linje med gestaltningsplan för Kungsbackaån och den 

handlingsplan som förvaltningen tagit fram. Under 2020 har Teknik arbetat med området från Signeskulle och 

norrut till Hede. Vi har planterat många träd och satt ut ett flertal fågelholkar och insektshotell för att ge goda 

möjligheter till liv och nytta i området. Dessutom har nedtagna träd i några fall lämnats kvar för att ge naturliga 

möjligheter för skalbaggar och småkryp. Flera bänkar och stolar har placerats ut längs med och utanför gång- 

och cykelstråket för att skapa möjligheter till både rörelse och vila. 

Vid dagvattendammar i Kolla har skyltar satts upp för att informera om syftet med dammarna, deras funktion 

och att de bidrar till biologisk mångfald. 

Behovet av att bekämpa invasiva växtarter har varit uppmärksammat under året. Dels har vi själva fått lägga 

stort fokus och noggrannhet i de entreprenader som utförs på platser där exempelvis Parkslide förekommer 

naturligt. Dels har behovet varit stort av information till våra invånare kring hur växterna ska hanteras och 

lämnas till förbränning på våra återvinningscentraler. 

Teknik har tillsammans med Service handlat upp en kommungemensam kemikaliedatabas i arbetet mot en 

giftfri vardag. Tillsammans med övriga förvaltningar har en person anställts som kemikaliecoach med uppdrag 

att jobba inom hela kommunen för att minska mängden kemikalier och att hålla god ordning på de som är 

nödvändiga. 

Andelen dagvattnet från trafikytor som renas innan det går ut i våra vattendrag har inventerats under 2020. Ju 

mer dagvatten som renas, desto mindre bidrar vi till övergödning. Vår andel om 60% är en god bit på väg. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Teknik har tidsbegränsade anställningar för att möjliggöra arbete åt personer som står långt från 

arbetsmarknaden. 
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Minskad ojämlikhet 

Vi har ställt krav i vår upphandling av driften på återvinningscentraler att entreprenören ska anställa minst en 

person som står långt ifrån arbetsmarknaden. I nuläget arbetar ett antal personer på våra återvinningscentraler 

som har anställts tack vare detta sociala krav. 

Bekämpa klimatförändringen 

Minskat avfall ger mindre miljöpåverkan och vi arbetar med att öka återvinning och återanvändning. VI har till 

exempel infört insamling av hårdplast på en av våra återvinningscentraler. Våra krav på bränslen i 

upphandlingar bidrar också till minskade utsläpp. 

Hav och marina resurser 

Även under detta år har Teknik arbetat med att hjälpa till med att hämta insamlat strandskräp på öar och 

stränder. 

Vi har genomfört ett pilotprojekt för läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. I projektet har vi under 2020 

testat två olika reningstekniker som båda visat sig kunna reducera läkemedelsrester. Försöken visade också att 

dagens ordinarie reningsprocess har en reducering på läkemedelsrester. 

Fredliga och inkluderande samhällen 

Vi har genomfört projekt där vi träffat invånare för att identifiera otrygga platser och åtgärdat dessa med 

exempelvis röjningsarbeten, förändrade planteringar och belysning. 
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9 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge 
Tvistigt belopp 

(tkr) 

   

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

Utredningar pågår Oklart 
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10 Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. 

Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel 

under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen. 

Verksamhet 
Andel av 

verksamhetsvolym 
Kostnad för 
verksamhet 

 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Teknik Skatt 7,9 % 7,7 % 15 602 17 739 

Avfall och Återvinning 85,7 % 84,4 % 62 051 70 817 

Kungsbacka Bredbandsnät 0,4 % 0,6 % 309 211 

Vatten och Avlopp 4,6 % 3,5 % 6 279 9 872 

Teknik Skatt 

Teknik skatt har bland annat snöröjning och viss annan av sin verksamhet ute hos externa utförare som 

gräsklippning, busk-och träklippning och parkarbeten. Volymen har ökat i och med den omfördelning av 

skötselytor som gjordes mellan Teknik och Service under 2020. Samtidigt har de ytor som hanteras för Kultur 

och Fritid hanterats av egen personal som flyttades till Teknik. Dessutom sker huvuddelen av projektering och 

entreprenadarbeten (investeringsprojekt) med stöd av konsulter och externa utförare men detta redovisas ej i 

dessa kostnader då det belastar investeringsobjekt och inte driftbudget. 

Avfall och Återvinning 

När det gäller Avfall och Återvinning så sköts hela insamlingsverksamheten på entreprenad. Kostnader i övrigt 

avser anställd personal för att administrera kunder och styra verksamhet samt kapitalkostnader för de 

investeringar som behövs. 

Kungsbacka Bredbandsnät 

Den stora delen av Kungsbacka Bredbandsnät är investeringar för utbyggnad av nätet som helt utförs av externa 

entreprenörer. Den del av driftkostnaden som läggs på externa entreprenörer avser viss driftövervakning och 

konsulttjänster. 

Vatten och Avlopp 

När det gäller Vatten och Avlopp kan man dela in driften i tre delar Vattenproduktion, Avloppsrening och 

Ledningsnät. Det är i första hand inom ledningsnät som externa utförare är aktuella och då i form av 

entreprenadmaskiner som utför planerade arbeten och kallas in vid akuta behov som läckor. 

Vattenproduktionen är ett kommunalt monopol och verksamheten är också säkerhetsklassad vilket gör det svårt 

att lägga ut på externa utförare. 

Avloppsreningen sker i egen regi. Extern drift skulle eventuellt vara möjlig men är ovanlig inom VA-

verksamheter i Sverige. 



Ombudgeteringar och resultatfond

1. Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering

  Typ 1 – planerad verksamhet har inte utförts - återredovisas

  Typ 2 – verksamhet har överförts till annan nämnd/styrelse - återredovisas
  Typ 3 – egna effektiviseringar/besparingar - förs till resultatfond

  Typ 4 – pågående projekt, igångsatta men ej avslutade - ombudgeteras

I steg 3 redovisas nämndens begäran om resultatdisponering (blankett a blå del).

Underskott

Ombudgetering

Återföring till beställare

Resultatfond

Överskott som återredovisas

2. Investeringsprojekt – begäran om ombudgetering

Enligt reglerna för beställar-utförar-organisationen återförs 50% av eventuellt överskott hos Service till 

beställarna. Service lämnar förslag till belopp som ska återföras och fördelning mellan beställarna. 

Återföringen ombudgeteras.

Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar förs till nämndens resultatfond. 

Redovisning och jämförelse med budget ska göras för prestationer eller andra utvärderingskriterier 

som nämnden använder. Som en del i bokslutarbetet ska en dialog ske mellan förvaltningschefen och 

kommundirektören för att bereda resultatet och orsakerna till avvikelserna. 

Medel för investeringsprojekt som pågår över årsskiftet kan ombudgeteras (förutom löpande 

investeringar). Ombudgetering av överskott kan göras antingen till 2018 eller till 2019. Bedömning 

görs om avsatta budgetmedel täcker beräknade utgifter under året eller inte. Om svaret är Ja begär 

ombudgetering till 2018, om svaret är Nej begär ombudgetering till 2019. 

Överskott som inte begärs ombudgeterade (pågående driftprojekt) eller avsätts till resultatfond skall 

återredovisas. Detta gäller även driftmedel för ej genomförda övriga investeringar. 

I steg 1 ska alla nämnder/styrelse redovisa årsbudget, utfall och avvikelse (blankett a gul del) Steg 2 

omfattar att orsakerna till avvikelser ska klassificeras som underskott eller överskott enligt 

ekonomistyrprinciperna (blankett a grön del). För överskott används olika typer enligt nedan:

Ett underskott av nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. Nämnden tar 

normalt med sig underskottet och arbetar in det efterföljande budgetår (ombudgetering) eller täcker 

det genom uttag från resultatfonden. 

Ombudgetering över årsskiftet av överskott kan enbart begäras för typ 4, pågående driftprojekt. 

Eftersom möjligheten endast omfattar pågående projekt ska startdatum redovisas.

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Avfall o Återvninnig

Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 

Projektnamn

Summering - nämndens förslag till beslut

Årsbudget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Förs till resultatfond Typ 1 - ej 

utförverksamhet   

återredovisas

Typ 2 - 

versamhet till 

annan nämnd 

återredovisas

Typ 3 - egna 

effektiviseringa

r 

till 

resultatfond

Typ 4 - Pågående 

ej avslutade projekt  

Ombudgeteras

Summa till 

resultatfond

Summa att 

ombudgetera

Summa att 

återredovisa

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse. BÖR 

SLUTA MED "0" I 

SUMMAN

A B C D E=D-C F G H I J K L=G+J M=F+K N=H+I O=F+G+H+I+J+K-E

0 0 0 0 0

5600-5607 Avfall o Återvinning 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bokslut 2020 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2019

Underskott

Totalt nämnden

Överskott



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Avfall o Återvninnig

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 

Projektnamn

A B

5600-5607 Avfall o Återvinning

Totalt nämnden

Driftverksamheten gav ett överskott på 0,3 mnkr vilket ökar den skuld som finns till renhållningsabonnenter.

Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av prestationsmått eller andra 

utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna effektiviseringar.



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Avfall o Återvinning

Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2020

Projekt 

nr

Projektnamn

Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade 

projekt    

Ja/Nej

Resultat avslutade 

projekt

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2022

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse

A B C D E=D-C K L M N O=L+M+N-E

5087 Toms deponi 0 0 0 0 0

5523 Container Klovsten -1 396 0 1 396 1 396 0

5526 ÅVC Klovsten Kretsloppspark 0 0 0 0 0

5527 Reinvest Omlastningsstation -250 -10 240 0 -240 

5528 Inventarier Renhållning -19 0 19 0 -19 

5529 ÅVC o Diverse -1 739 -1 945 -206 -206 0

5531 Övrigt Renhållning -1 748 0 1 748 0 -1 748 

5535 Kärl renhållning -2 593 -1 052 1 541 1 541 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

-7 745 -3 007 4 738 0 2 731 0 -2 007 

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten. 

Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Bokslut 2020 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om 

ombudgetering m m

Totalt nämnden

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Avfall o Återvinning

Projekt 

nr

Projektnamn

A B

5087 Toms deponi

5523 Container Klovsten

5526 ÅVC Klovsten Kretsloppspark

5527 Reinvest Omlastningsstation

5528 Inventarier Renhållning

5529 ÅVC o Diverse

5531 Övrigt Renhållning

5535 Kärl renhållning

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten. 

Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Totalt nämnden

Projektet kommer fortsätta, ombudgeteras

Projektet avslutat

Projektet fortsätter, ombudgeteras ej

Projektet avslutat

P

Projektet avslutat

Projektet kommer fortsätta, ombudgeteras

Projektet fortsätter, ombudgeteras ej

Projektet kommer fortsätta, ombudgeteras

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Avfall o Återvinning

Projekt 

nr

Projektnamn

A B

5087 Toms deponi

5523 Container Klovsten

5526 ÅVC Klovsten Kretsloppspark

5527 Reinvest Omlastningsstation

5528 Inventarier Renhållning

5529 ÅVC o Diverse

5531 Övrigt Renhållning

5535 Kärl renhållning

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten. 

Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Totalt nämnden

Projektet kommer fortsätta, ombudgeteras

Projektet avslutat

Projektet fortsätter, ombudgeteras ej

Projektet avslutat

P

Projektet avslutat

Projektet kommer fortsätta, ombudgeteras

Projektet fortsätter, ombudgeteras ej

Projektet kommer fortsätta, ombudgeteras

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Ombudgeteringar och resultatfond

1. Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering

  Typ 1 – planerad verksamhet har inte utförts - återredovisas

  Typ 2 – verksamhet har överförts till annan nämnd/styrelse - återredovisas
  Typ 3 – egna effektiviseringar/besparingar - förs till resultatfond

  Typ 4 – pågående projekt, igångsatta men ej avslutade - ombudgeteras

I steg 3 redovisas nämndens begäran om resultatdisponering (blankett a blå del).

Underskott

Ombudgetering

Återföring till beställare

Resultatfond

Överskott som återredovisas

2. Investeringsprojekt – begäran om ombudgetering

Enligt reglerna för beställar-utförar-organisationen återförs 50% av eventuellt överskott hos Service 

till beställarna. Service lämnar förslag till belopp som ska återföras och fördelning mellan beställarna. 

Återföringen ombudgeteras.

Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar förs till nämndens resultatfond. 

Redovisning och jämförelse med budget ska göras för prestationer eller andra utvärderingskriterier 

som nämnden använder. Som en del i bokslutarbetet ska en dialog ske mellan förvaltningschefen och 

kommundirektören för att bereda resultatet och orsakerna till avvikelserna. 

Medel för investeringsprojekt som pågår över årsskiftet kan ombudgeteras (förutom löpande 

investeringar). Ombudgetering av överskott kan göras antingen till 2018 eller till 2019. Bedömning 

görs om avsatta budgetmedel täcker beräknade utgifter under året eller inte. Om svaret är Ja begär 

ombudgetering till 2018, om svaret är Nej begär ombudgetering till 2019. 

Överskott som inte begärs ombudgeterade (pågående driftprojekt) eller avsätts till resultatfond skall 

återredovisas. Detta gäller även driftmedel för ej genomförda övriga investeringar. 

I steg 1 ska alla nämnder/styrelse redovisa årsbudget, utfall och avvikelse (blankett a gul del) Steg 2 

omfattar att orsakerna till avvikelser ska klassificeras som underskott eller överskott enligt 

ekonomistyrprinciperna (blankett a grön del). För överskott används olika typer enligt nedan:

Ett underskott av nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. Nämnden tar 

normalt med sig underskottet och arbetar in det efterföljande budgetår (ombudgetering) eller täcker 

det genom uttag från resultatfonden. 

Ombudgetering över årsskiftet av överskott kan enbart begäras för typ 4, pågående driftprojekt. 

Eftersom möjligheten endast omfattar pågående projekt ska startdatum redovisas.

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Teknik Skatt

Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 

Projektnamn

Summering - nämndens förslag till beslut

Årsbudget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Förs till resultatfond Typ 1 - ej 

utförverksamhet   

återredovisas

Typ 2 - 

versamhet till 

annan nämnd 

återredovisas

Typ 3 - egna 

effektiviseringa

r 

till 

resultatfond

Typ 4 - Pågående 

ej avslutade projekt  

Ombudgeteras

Summa till 

resultatfond

Summa att 

ombudgetera

Summa att 

återredovisa

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse. BÖR 

SLUTA MED "0" I 

SUMMAN

A B C D E=D-C F G H I J K L=G+J M=F+K N=H+I O=F+G+H+I+J+K-E

5000, 5100,5105 Nämnd, Styrning, 

Infrastruktur -3 000 -2 276 724 724 724 0 0 0

5 101 Verksamhetsstöd -18 222 239 239 239

5102, 5103, 5104

Projektavdelning, 

Byggledning, Projektledning -591 2 093 2 684 2 684 2 684 -0 

0 0 0 0

5106, 5107 Teknikenshus Depå -13 048 -13 022 25 25 25 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5300, 5301,5302,5303 Trafik&Utemiljö, Enskild 

Väghållning, Allmän plats, 

Planering Trafik o Utemiljö. -57 560 -55 907 1 653

1 653

1 653 0 0 0

0 0 0 0

5305 Vägbelysning -10 056 -11 242 -1 185 -1 185 -1 185 0 0 0

5322, 5323 Gata drift, Offentlig 

renhållning

-19 157 -18 456 701 701

701

5324 Vinterväghållning -4 116 -3 902 215 215 215 0 0 0

5321 Drift  Grönskötsel -20 885 -17 920 2 965 2 965 2 965

5326 Drift Anläggningar -3 409 -4 022 -612 -612 -612 

5306 Trafikavd, parkerin 8 617 6 904 -1 713 -1 713 -1 713 

0 0 0 0

5308 Färdtjänst -2 373 -2 208 165 165 165 0 0 0

0 0 0 0

5327 TE Service 0 3 015 3 015 3 015 3 015

5320 Gata Parkavd gem adm 0 -363 -363 -363 -363 

0 0 0 0 0 0

Kapitalkostnader övr 870 0 -870 870 870 0 0 1 740

Internränta -19 136 -19 085 51 51 51 0 0 0

0 0 0 0 0

Bokslut 2020 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020

Underskott Överskott



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Teknik Skatt

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 

Projektnamn

A B

5000, 5100,5105 Nämnd, Styrning, 

Infrastruktur

5 101 Verksamhetsstöd

5102, 5103, 5104

Projektavdelning, 

Byggledning, Projektledning

5106, 5107 Teknikenshus Depå

5300, 5301,5302,5303 Trafik&Utemiljö, Enskild 

Väghållning, Allmän plats, 

Planering Trafik o Utemiljö.

5305 Vägbelysning

5322, 5323 Gata drift, Offentlig 

renhållning

5324 Vinterväghållning

5321 Drift  Grönskötsel

5326 Drift Anläggningar

5306 Trafikavd, parkerin

5308 Färdtjänst

5327 TE Service

5320 Gata Parkavd gem adm

Kapitalkostnader övr

Internränta

Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av prestationsmått eller andra 

utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna effektiviseringar.



Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 

Projektnamn

Summering - nämndens förslag till beslut

Årsbudget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Förs till resultatfond Typ 1 - ej 

utförverksamhet   

återredovisas

Typ 2 - 

versamhet till 

annan nämnd 

återredovisas

Typ 3 - egna 

effektiviseringa

r 

till 

resultatfond

Typ 4 - Pågående 

ej avslutade projekt  

Ombudgeteras

Summa till 

resultatfond

Summa att 

ombudgetera

Summa att 

återredovisa

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse. BÖR 

SLUTA MED "0" I 

SUMMAN

A B C D E=D-C F G H I J K L=G+J M=F+K N=H+I O=F+G+H+I+J+K-E

Bokslut 2020 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020

Underskott Överskott

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-143 862 -136 168 7 694 0 -3 873 0 0 13 307 0 9 434 0 0 1 740Totalt nämnden



Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 

Projektnamn

A B

5000, 5100,5105 Nämnd, Styrning, 

Infrastruktur

Totalt nämnden

Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av prestationsmått eller andra 

utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna effektiviseringar.



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Teknik Skatt

Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2019

Projekt 

nr

Projektnamn

Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade 

projekt    

Ja/Nej

Resultat avslutade 

projekt

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse

A B C D E=D-C K L M N O=L+M+N-E

Löpande investeringar -27 631 -38 940 -11 309 -11 309 0

3587 Trygghetsåtgärder -500 -296 204 204 0

4545 Grönytor -1 242 -1 003 239 239 0

5020 Maskiner och redskap Skatt -1 600 -1 149 451 451 0

0

Övriga investeringar 0

3510 GC-bro över järnv vid inlag -12 000 -36 11 964 11 964 0

3511 GC-bro mellan inlags idrottsom -3 500 0 3 500 3 500 0

3519 Varlavägen 0 -83 -83 -83 0

3521 Effektbelysning -588 -684 -96 -96 0

3523 Tvärstråk Kungsbackaån, Hede 826 -1 771 -2 597 -2 597 0

3526 Parkering 120 platser, Hede 548 -2 -550 -550 0

3547 Cirkl.Hedebrov-Kungsparksv 0 -56 -56 -56 0

3552 Cirkulation Varlav-Arendalsled -2 797 -8 341 -5 544 -5 544 0

3560 GC-väg Varbergsv, Torkel-Torpav 0 -2 765 -2 765 -2 765 0

3563 GC-väg utmed Lerbergsvägen 2 838 -3 092 -5 930 -5 930 0

3567 Gc-väg 970, Björkris-Anneberg 0 -1 
-1 

-1 
0

3569 GC väg östra Säröväg norra 0 -1 
-1 

-1 
0

3570 Övergång KBA station -339 0 339 339 0

3584 Väster om ån
-2 293 -33 2 260

2 260
0

3585
Tölöberg - upprustning park

-1 594 0 1 594
1 594

0

4549 Infrastruktur Elbilar
-2 063 -954 1 109

1 109
0

4555 Temalekpark 0 2 2 2 0

4557 Återplantering almsjukan -197 -21 176 176 0

4558
Skogsallen upprustning

-652 0 652
652

0

4575
Gamla Onsalavägen

-2 000 0 2 000
2 000

0

Bokslut 2020 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2019 samt Nämndens begäran om 

ombudgetering m m

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Teknik Skatt

Projekt 

nr

Projektnamn

A B

Löpande investeringar

3587 Trygghetsåtgärder

4545 Grönytor

5020 Maskiner och redskap Skatt

Övriga investeringar

3510 GC-bro över järnv vid inlag

3511 GC-bro mellan inlags idrottsom

3519 Varlavägen 

3521 Effektbelysning

3523 Tvärstråk Kungsbackaån, Hede 

3526 Parkering 120 platser, Hede

3547 Cirkl.Hedebrov-Kungsparksv

3552 Cirkulation Varlav-Arendalsled

3560 GC-väg Varbergsv, Torkel-Torpav

3563 GC-väg utmed Lerbergsvägen

3567 Gc-väg 970, Björkris-Anneberg

3569 GC väg östra Säröväg norra

3570 Övergång KBA station

3584 Väster om ån

3585
Tölöberg - upprustning park

4549 Infrastruktur Elbilar

4555 Temalekpark

4557 Återplantering almsjukan

4558
Skogsallen upprustning

4575
Gamla Onsalavägen

Ombudget. Jobb utfört nov-dec 2020 fakturor ej inkomna ännu

Ombudget 

Ombudget 

Ombudget avvaktat Trv och kommer i samband med Kba Arena.

Pågår 2021

Pågår 2021, inväntar utredning Trv KLK ang KBA station

Ombudget, fortsätter under 2021

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

Ombudget, Trvafikverket kommer att vidarefakturera några kostnader för utredningar/projektering.

P

Ej ombudget

Avslutas

Avslutas

Avslutas

Avslutas

Pågår 2021.

Avslutas

Avslutas

Ombudget redan sen tidigare 25 milj.Kungsgatan är klar men Varlavägen ingår också i projektet. Byggnation planeras till 2024.

Ombudget.

Ombudget, fortsätter under 2021

Avslutas

Avslutas, förlikning pga tvist

Ombudget, fortsätter under 2021

Ombudget, avvaktar Trv.

Avslutas

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Teknik Skatt

Projekt 

nr

Projektnamn

A B

Löpande investeringar

3587 Trygghetsåtgärder

4545 Grönytor

5020 Maskiner och redskap Skatt

Övriga investeringar

3510 GC-bro över järnv vid inlag

3511 GC-bro mellan inlags idrottsom

3519 Varlavägen 

3521 Effektbelysning

3523 Tvärstråk Kungsbackaån, Hede 

3526 Parkering 120 platser, Hede

3547 Cirkl.Hedebrov-Kungsparksv

3552 Cirkulation Varlav-Arendalsled

3560 GC-väg Varbergsv, Torkel-Torpav

3563 GC-väg utmed Lerbergsvägen

3567 Gc-väg 970, Björkris-Anneberg

3569 GC väg östra Säröväg norra

3570 Övergång KBA station

3584 Väster om ån

3585
Tölöberg - upprustning park

4549 Infrastruktur Elbilar

4555 Temalekpark

4557 Återplantering almsjukan

4558
Skogsallen upprustning

4575
Gamla Onsalavägen

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

Ombudget, Trvafikverket kommer att vidarefakturera några kostnader för utredningar/projektering.

P

Ej ombudget

Avslutas

Avslutas

Avslutas

Avslutas

Pågår 2021.

Avslutas

Avslutas

Ombudget redan sen tidigare 25 milj.Kungsgatan är klar men Varlavägen ingår också i projektet. Byggnation planeras till 2024.

Ombudget.

Ombudget, fortsätter under 2021

Avslutas

Avslutas, förlikning pga tvist

Ombudget, fortsätter under 2021

Ombudget, avvaktar Trv.

Avslutas

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Projekt 

nr

Projektnamn

Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade 

projekt    

Ja/Nej

Resultat avslutade 

projekt

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse

A B C D E=D-C K L M N O=L+M+N-E

Bokslut 2020 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2019 samt Nämndens begäran om 

ombudgetering m m

5000 Askvägen 1 087 0 -1 087 -1 087 0

5001 T o P besiktade avslutade 28 -21 -49 -49 0

5002 Unga tjejers plats i staden -2 098 -3 413 -1 315 -1 315 0

5003 Tillgänglighet torget -763 -611 152 152 0

5004 Bro borgmästareg -13 658 -3 369 10 289 10 289 0

5005 GC-väg Hanhals Kyrkoväg-Torkelt -12 000 -351 11 649 11 649 0

5006 Stråk Kungsbackaån -3 589 -4 429 -840 -840 0

5007 Ombyggnad Kyrkogatan -3 925 -2 176 1 749 1 749 0

5008 Trimmning kollektivtrafiken -4 880 -713 4 167 4 167 0

5009 Trädflytt -500 0 500 500 0

5010 Skyddsbarriär Aranäs -17 702 -162 17 540 17 540 0

5012 ÅVC Åsa -5 786 -5 691 95 95 0

5013 BRO NY Borgmästareg 0 -6 -6 -6 0

5016 Bro Göteborgsvägen, söder Björ -3 000 -2 454 546 546 0

5017 GC-väg Östra Särö södra -6 000 -657 5 343 5 343 0

5018 Gc väg längs Säröleden 0 -1 -1 -1 0

5019 Hedeleden -16 000 -45 15 955 15 955 0

5021 GC väg Varbergsvägen 11 412 0 -11 412 -11 412 0

5023 Varla Park 0 -5 -5 -5 0

5024 Grö Utsmyckningsyt Särö C 0 -52 -52 -52 0

5025 Skatepark -1 500 0 1 500 1 500 0

5515 Storgatan 0 -1 488 -1 488 -1 488 0

5516 Upprustning Kungsbackaån
-5 189 -73 5 116

5 116
0

5556 Hede station, gångpassage -1 285 -116 1 169 1 169 0

5570 Upplag, depån -15 879 -222 15 657 15 657 0

5571 Badhuset, infrastruktur park -76 462 -50 627 25 836 25 836 0

Exploatering investeringar 0

4131 Hede 6:7 0 -113 -113 -113 0

4141 Björkris 2 gata park SBK 0 -89 -89 -89 0

4142 Aranäs 3 Infrastruktur gata mm -400 -1 074 -674 -674 0

4143 Tingberget allm platsmark 0 -17 -17 -17 0

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Projekt 

nr

Projektnamn

A B

Löpande investeringar5000 Askvägen

5001 T o P besiktade avslutade

5002 Unga tjejers plats i staden

5003 Tillgänglighet torget

5004 Bro borgmästareg

5005 GC-väg Hanhals Kyrkoväg-Torkelt

5006 Stråk Kungsbackaån

5007 Ombyggnad Kyrkogatan

5008 Trimmning kollektivtrafiken

5009 Trädflytt

5010 Skyddsbarriär Aranäs

5012 ÅVC Åsa

5013 BRO NY Borgmästareg

5016 Bro Göteborgsvägen, söder Björ

5017 GC-väg Östra Särö södra

5018 Gc väg längs Säröleden

5019 Hedeleden

5021 GC väg Varbergsvägen 

5023 Varla Park

5024 Grö Utsmyckningsyt Särö C

5025 Skatepark

5515 Storgatan

5516 Upprustning Kungsbackaån

5556 Hede station, gångpassage

5570 Upplag, depån

5571 Badhuset, infrastruktur park

Exploatering investeringar

4131 Hede 6:7

4141 Björkris 2 gata park SBK

4142 Aranäs 3 Infrastruktur gata mm

4143 Tingberget allm platsmark

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

P

Ej ombudgetAvslutas

Ombudget

Avslutas

Ombudget, projekt pågår 2021

Ombudget

Ombudget, projekt pågår 2021

Ombudget, projekt pågår 2021

Ombudget, projekt pågår 2021

Avslutas. Trimning Söderå - Vbgväg klar men inväntar byggnation Borgmästarebron för trimning Kba station

Avslutas.

Ombudget, projekt pågår 2021

Avslutas

Avslutas

Ombudget, projekt pågår 2021

Ombudget, projekt pågår 2021

Avslutas

Ombudget, projekt pågår 2021

Avslutas

Budget för projektet finns 2021

Pågår 2021. Projektering och byggnation under 2021. Pengar ska tas inom ram för Tekniks budget. 

Pågår 2021. Projektering och byggnation under 2021. Pengar ska tas inom ram för Tekniks budget. 

Ombudget. Pågår 2021

Ombudget. Pågår 2021

Ombudget. Pågår 2021

Ombudget

Ombudget. Pågår 2021

Avslutas

Ombudget. Pågår 2021

Pågår 2021. 

Ombudget.Pågår 2021. 

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Projekt 

nr

Projektnamn

A B

Löpande investeringar5000 Askvägen

5001 T o P besiktade avslutade

5002 Unga tjejers plats i staden

5003 Tillgänglighet torget

5004 Bro borgmästareg

5005 GC-väg Hanhals Kyrkoväg-Torkelt

5006 Stråk Kungsbackaån

5007 Ombyggnad Kyrkogatan

5008 Trimmning kollektivtrafiken

5009 Trädflytt

5010 Skyddsbarriär Aranäs

5012 ÅVC Åsa

5013 BRO NY Borgmästareg

5016 Bro Göteborgsvägen, söder Björ

5017 GC-väg Östra Särö södra

5018 Gc väg längs Säröleden

5019 Hedeleden

5021 GC väg Varbergsvägen 

5023 Varla Park

5024 Grö Utsmyckningsyt Särö C

5025 Skatepark

5515 Storgatan

5516 Upprustning Kungsbackaån

5556 Hede station, gångpassage

5570 Upplag, depån

5571 Badhuset, infrastruktur park

Exploatering investeringar

4131 Hede 6:7

4141 Björkris 2 gata park SBK

4142 Aranäs 3 Infrastruktur gata mm

4143 Tingberget allm platsmark

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

P

Ej ombudget

Ombudget. Pågår 2021

Ombudget. Pågår 2021

Ombudget. Pågår 2021

Ombudget

Ombudget. Pågår 2021

Avslutas

Ombudget. Pågår 2021

Pågår 2021. 

Ombudget.Pågår 2021. 

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Projekt 

nr

Projektnamn

Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade 

projekt    

Ja/Nej

Resultat avslutade 

projekt

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse

A B C D E=D-C K L M N O=L+M+N-E

Bokslut 2020 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2019 samt Nämndens begäran om 

ombudgetering m m

4144 Skår 12:1 expl gata,cirk,park 0 -2 049 -2 049 -2 049 0

4149 Valand utbyggnad gator  tek 0 -216 -216 -216 0

8946 nlag sporthall infrastr. 132 -5 000 -2 406 2 594 2 594 0

0

0

-237 873 -141 871 96 002 -24 234 120 237 0 0

Investeringsbudgeten

Totalt nämnden

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Projekt 

nr

Projektnamn

A B

Löpande investeringar4144 Skår 12:1 expl gata,cirk,park

4149 Valand utbyggnad gator  tek

8946 nlag sporthall infrastr. 132

Investeringsbudgeten

Totalt nämnden

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

P

Ej ombudget

Ombudget. Pågår 2021

Ombudget. Pågår 2021
Ombudget. Pågår 2021

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Projekt 

nr

Projektnamn

A B

Löpande investeringar4144 Skår 12:1 expl gata,cirk,park

4149 Valand utbyggnad gator  tek

8946 nlag sporthall infrastr. 132

Investeringsbudgeten

Totalt nämnden

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

P

Ej ombudget

Ombudget. Pågår 2021

Ombudget. Pågår 2021
Ombudget. Pågår 2021

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Ombudgeteringar och resultatfond

1. Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering

  Typ 1 – planerad verksamhet har inte utförts - återredovisas

  Typ 2 – verksamhet har överförts till annan nämnd/styrelse - återredovisas
  Typ 3 – egna effektiviseringar/besparingar - förs till resultatfond

  Typ 4 – pågående projekt, igångsatta men ej avslutade - ombudgeteras

I steg 3 redovisas nämndens begäran om resultatdisponering (blankett a blå del).

Underskott

Ombudgetering

Återföring till beställare

Resultatfond

Överskott som återredovisas

2. Investeringsprojekt – begäran om ombudgetering

Enligt reglerna för beställar-utförar-organisationen återförs 50% av eventuellt överskott hos Service 

till beställarna. Service lämnar förslag till belopp som ska återföras och fördelning mellan beställarna. 

Återföringen ombudgeteras.

Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar förs till nämndens resultatfond. 

Redovisning och jämförelse med budget ska göras för prestationer eller andra utvärderingskriterier 

som nämnden använder. Som en del i bokslutarbetet ska en dialog ske mellan förvaltningschefen och 

kommundirektören för att bereda resultatet och orsakerna till avvikelserna. 

Medel för investeringsprojekt som pågår över årsskiftet kan ombudgeteras (förutom löpande 

investeringar). Ombudgetering av överskott kan göras antingen till 2018 eller till 2019. Bedömning 

görs om avsatta budgetmedel täcker beräknade utgifter under året eller inte. Om svaret är Ja begär 

ombudgetering till 2018, om svaret är Nej begär ombudgetering till 2019. 

Överskott som inte begärs ombudgeterade (pågående driftprojekt) eller avsätts till resultatfond skall 

återredovisas. Detta gäller även driftmedel för ej genomförda övriga investeringar. 

I steg 1 ska alla nämnder/styrelse redovisa årsbudget, utfall och avvikelse (blankett a gul del) Steg 2 

omfattar att orsakerna till avvikelser ska klassificeras som underskott eller överskott enligt 

ekonomistyrprinciperna (blankett a grön del). För överskott används olika typer enligt nedan:

Ett underskott av nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. Nämnden tar 

normalt med sig underskottet och arbetar in det efterföljande budgetår (ombudgetering) eller täcker 

det genom uttag från resultatfonden. 

Ombudgetering över årsskiftet av överskott kan enbart begäras för typ 4, pågående driftprojekt. 

Eftersom möjligheten endast omfattar pågående projekt ska startdatum redovisas.

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Kungsbacka Bredbandsnät

Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ Projektnamn

Summering - nämndens förslag till beslut

Årsbudget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Förs till resultatfond Typ 1 - ej 

utförverksamhet   

återredovisas

Typ 2 - 

versamhet till 

annan nämnd 

återredovisas

Typ 3 - egna 

effektiviseringa

r 

till 

resultatfond

Typ 4 - Pågående 

ej avslutade projekt  

Ombudgeteras

Summa till 

resultatfond

Summa att 

ombudgetera

Summa att 

återredovisa

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse. BÖR 

SLUTA MED "0" I 

SUMMAN

A B C D E=D-C F G H I J K L=G+J M=F+K N=H+I O=F+G+H+I+J+K-E

0 0 0 0 0

5200 Kungsbacka Bredbandsnät 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bokslut 2020 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020

Underskott

Totalt nämnden

Överskott



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Kungsbacka Bredbandsnät

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ Projektnamn

A B

5200 Kungsbacka Bredbandsnät

Totalt nämnden

Driftverksamheten gav ett överskott på 75 tkr.

Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av prestationsmått eller andra 

utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna effektiviseringar.



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Kungsbacka Bredbandsnät

Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2020

Projekt 

nr

Projektnamn

Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade 

projekt    

Ja/Nej

Resultat avslutade 

projekt

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse

A B C D E=D-C K L M N O=L+M+N-E

4520 KBA Bredband -43 558 -33 623 9 935 5 283 -4 652 

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

-43 558 -33 623 9 935 0 5 283 0 -4 652 

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten. 

Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Bokslut 2020 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om 

ombudgetering m m

Totalt nämnden

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Kungsbacka Bredbandsnät

Projekt 

nr

Projektnamn

A B

4520 KBA Bredband

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten. 

Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Totalt nämnden

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

P

KBN hade ett överskott på 9,9 mnkr 2020. 5,3 mnkr av de 9,9 mnkr kommer att ombudgeteras till 2021.

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Ombudgeteringar och resultatfond

1. Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering

  Typ 1 – planerad verksamhet har inte utförts - återredovisas

  Typ 2 – verksamhet har överförts till annan nämnd/styrelse - återredovisas
  Typ 3 – egna effektiviseringar/besparingar - förs till resultatfond

  Typ 4 – pågående projekt, igångsatta men ej avslutade - ombudgeteras

I steg 3 redovisas nämndens begäran om resultatdisponering (blankett a blå del).

Underskott

Ombudgetering

Återföring till beställare

Resultatfond

Överskott som återredovisas

2. Investeringsprojekt – begäran om ombudgetering

Enligt reglerna för beställar-utförar-organisationen återförs 50% av eventuellt överskott hos Service till 

beställarna. Service lämnar förslag till belopp som ska återföras och fördelning mellan beställarna. 

Återföringen ombudgeteras.

Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar förs till nämndens resultatfond. 

Redovisning och jämförelse med budget ska göras för prestationer eller andra utvärderingskriterier 

som nämnden använder. Som en del i bokslutarbetet ska en dialog ske mellan förvaltningschefen och 

kommundirektören för att bereda resultatet och orsakerna till avvikelserna. 

Medel för investeringsprojekt som pågår över årsskiftet kan ombudgeteras (förutom löpande 

investeringar). Ombudgetering av överskott kan göras antingen till 2018 eller till 2019. Bedömning 

görs om avsatta budgetmedel täcker beräknade utgifter under året eller inte. Om svaret är Ja begär 

ombudgetering till 2018, om svaret är Nej begär ombudgetering till 2019. 

Överskott som inte begärs ombudgeterade (pågående driftprojekt) eller avsätts till resultatfond skall 

återredovisas. Detta gäller även driftmedel för ej genomförda övriga investeringar. 

I steg 1 ska alla nämnder/styrelse redovisa årsbudget, utfall och avvikelse (blankett a gul del) Steg 2 

omfattar att orsakerna till avvikelser ska klassificeras som underskott eller överskott enligt 

ekonomistyrprinciperna (blankett a grön del). För överskott används olika typer enligt nedan:

Ett underskott av nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. Nämnden tar 

normalt med sig underskottet och arbetar in det efterföljande budgetår (ombudgetering) eller täcker 

det genom uttag från resultatfonden. 

Ombudgetering över årsskiftet av överskott kan enbart begäras för typ 4, pågående driftprojekt. 

Eftersom möjligheten endast omfattar pågående projekt ska startdatum redovisas.

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Vatten o Avlopp 

Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 

Projektnamn

Summering - nämndens förslag till beslut

Årsbudget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Förs till resultatfond Typ 1 - ej 

utförverksamhet   

återredovisas

Typ 2 - 

versamhet till 

annan nämnd 

återredovisas

Typ 3 - egna 

effektiviseringa

r 

till 

resultatfond

Typ 4 - Pågående 

ej avslutade projekt  

Ombudgeteras

Summa till 

resultatfond

Summa att 

ombudgetera

Summa att 

återredovisa

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse. BÖR 

SLUTA MED "0" I 

SUMMAN

A B C D E=D-C F G H I J K L=G+J M=F+K N=H+I O=F+G+H+I+J+K-E

0 0 0 0 0

5400-5599 Vatten och avlopp 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totalt nämnden

Överskott

Bokslut 2020 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020

Underskott



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Vatten o Avlopp 

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 

Projektnamn

A B

5400-5599 Vatten och avlopp

Totalt nämnden

Driftverksamheten gav ett överskott på 6,5 mnkr, vilket ökar den skuld som finns till Va-abonnenterna.

Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av prestationsmått eller andra 

utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna effektiviseringar.



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Vatten o Avlopp

Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2020

Projekt 

nr

Projektnamn

Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade 

projekt    

Ja/Nej

Resultat avslutade 

projekt

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2022

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse

A B C D E=D-C K L M N O=L+M+N-E

3513 Reinvesteringar pumpstationer -2 169 -4 433 -2 264 -2 264 0

3515 Reinvestering VA-ledningar -10 500 -10 155 345 345 0

3529 UV ljushuvud i TSS -1 319 0 1 319 1 319 0

3540 Reinvesteringar reningsverk -12 984 -3 630 9 354 9 354 0

3575 Fordon,maskiner o redsk VA -14 256 0 14 256 14 256 0

3579 Spolbil -5 500 0 5 500 5 500 0

3580 Hjullastare 815225 -1 000 0 1 000 1 000 0

4587 Kullaviks reningsverk -3 133 -1 858 1 275 1 275 0

4598 Fjärås Bräcka ökat uttag -4 271 -654 3 617 3 617 0

5054 Brunnsöverbyggnad Fjärås -3 000 0 3 000 3 000 0

5055 Reservvatten Varberg -10 500 0 10 500 10 500 0

5056 Bräddvattenrening pumpstation -2 152 0 2 152 2 152 0

5059 Vattenmätare -4 000 -2 227 1 773 1 773 0

5060 Voxlöv/Bjökris -15 000 0 15 000 15 000 0

5061 Åsa dagvattenledning -9 910 -212 9 698 9 698 0

5068 Fjärås Bräcka ny intagsledning -500 -763 -263 -263 0

5069 Fjärås Bräcka ny råvattenledni -500 -72 428 428 0

5073 Fjärås VV Hammerö uppdimension -4 000 -189 3 811 3 811 0

5507 Åtgärder reservvatten GBG-KBA -18 042 -94 17 948 17 948 0

5518 VA Tölö 8:14 Hede 6:7 -8 000 -7 325 675 675 0

5532 Grundvattenpump Fjärås -3 000 0 3 000 1 500 1 500 0

5544 Viken et3 omb pumpstation -3 735 -2 870 865 865 0

5547 Vikens pumpstation Etapp 2 -19 693 -10 172 9 521 9 521 0

5550 Vattenkiosk -585 0 585 585 0

5558 Äskatorp/Hanhals pumpstation 10 305 -5 112 -15 417 -15 417 0

5572 Reinvestering vattenproduktion -4 224 -55 4 169 4 169 0

5575 Energisparprojekt - Pumpar -600 -641 -41 -41 0

5589 Mariedalskrysset ledningar -1 894 0 1 894 1 894 0

Bokslut 2020 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om 

ombudgetering m m

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Vatten o Avlopp

Projekt 

nr

Projektnamn

A B

3513 Reinvesteringar pumpstationer

3515 Reinvestering VA-ledningar

3529 UV ljushuvud i TSS

3540 Reinvesteringar reningsverk

3575 Fordon,maskiner o redsk VA

3579 Spolbil

3580 Hjullastare 815225

4587 Kullaviks reningsverk

4598 Fjärås Bräcka ökat uttag

5054 Brunnsöverbyggnad Fjärås

5055 Reservvatten Varberg

5056 Bräddvattenrening pumpstation

5059 Vattenmätare

5060 Voxlöv/Bjökris

5061 Åsa dagvattenledning 

5068 Fjärås Bräcka ny intagsledning

5069 Fjärås Bräcka ny råvattenledni

5073 Fjärås VV Hammerö uppdimension

5507 Åtgärder reservvatten GBG-KBA

5518 VA Tölö 8:14 Hede 6:7

5532 Grundvattenpump Fjärås

5544 Viken et3 omb pumpstation

5547 Vikens pumpstation Etapp 2

5550 Vattenkiosk

5558 Äskatorp/Hanhals pumpstation

5572 Reinvestering vattenproduktion

5575 Energisparprojekt - Pumpar

5589 Mariedalskrysset ledningar

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet kommer göras under 2021. 

Investeringsprojektet kommer göras under 2021. 

Investeringsprojektet kommer göras under 2021. 

Investeringsprojektet kommer göras under 2021. 

Investeringsprojektet kommer göras under 2021. 

Investeringsprojektet kommer göras under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet kommer göras under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för 

avslutade projekt

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Fordon beställda men kommer under våren 2021

Kommer under våren 2021, är beställd för Teknikens Hus

P

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet kommer göras under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Investeringsprojektet kommer göras under 2021. 

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Projekt 

nr

Projektnamn

Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade 

projekt    

Ja/Nej

Resultat avslutade 

projekt

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2021

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2022

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse

A B C D E=D-C K L M N O=L+M+N-E

Bokslut 2020 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om 

ombudgetering m m

4550 Söderåleden -1 423 -9 711 -8 288 -8 288 0

4595 Vattenledning Fjärås-Klev 16 206 -847 -17 053 -17 053 0

5057 Projektering Hammargård -2 000 0 2 000 2 000 0

5058 Förstudie Ölmanäs -500 0 500 500 0

5505 VA Sönnerbergen/Häckehagen 995 880 -115 -115 0

5508 Bräddv o ren våtm Hammargård -3 143 -322 2 821 2 821 0

5563 Byte av tak slambyggnad -382 0 382 382 0

5588 Vattenledning GC Lerbergsvägen -3 196 -2 011 1 185 1 185 0

Övriga avgiftsfinansierade inv. 2 650 -34 823 -37 473 -37 473 0

-144 955 -97 296 47 659 -54 541 102 199 0 0

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten. 

Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Totalt nämnden

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Projekt 

nr

Projektnamn

A B

3513 Reinvesteringar pumpstationer4550 Söderåleden

4595 Vattenledning Fjärås-Klev

5057 Projektering Hammargård

5058 Förstudie Ölmanäs

5505 VA Sönnerbergen/Häckehagen

5508 Bräddv o ren våtm Hammargård

5563 Byte av tak slambyggnad

5588 Vattenledning GC Lerbergsvägen

Övriga avgiftsfinansierade inv.

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten. 

Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Totalt nämnden

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för 

avslutade projekt

P

Investeringsprojektet fortsätter under 2021. 

Det samlade underskotten avseende övriga avgiftsfinansierade investeringar 

Investeringsprojektet avslutades under 2020.

Investeringsprojektet avslutades under 2020.

Investeringsprojektet avslutades under 2020.

Investeringsprojektet avslutades under 2020.

Investeringsprojektet avslutades under 2020.

Investeringsprojektet avslutades under 2020.

Investeringsprojektet avslutades under 2020.

Investeringsprojektet avslutades under 2020.

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson
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Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik godkänner uppföljningsrapport Intern kontroll Teknik 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom enligt de ekonomiska 

styrprinciperna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen 

identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta 

en internkontrollplan. Resultatet av årets arbete ska sammanställas i en internkontrollrapport som ska 

beslutas av nämnden. 

Nämnden för Teknik antog internkontrollplanen 2020 i november 2019 och granskningar har 

genomförts under 2020 i enlighet med planen. Resultatet har sammanställts i föreliggande rapport och 

i de fall granskningen har visat på otillfredsställande resultat har åtgärder planerats och vidtagits. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-05 

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 
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Kommunstyrelsen 

 

Karl Lundgren      Pauline Martinius 
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§ 13 Dnr 2021-00006  

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 

Beslut - förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik godkänner uppföljningsrapport Intern kontroll Teknik 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom 

enligt de ekonomiska styrprinciperna ansvarar nämnderna för att den interna 

kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga 

risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en intern-

kontrollplan. Resultatet av årets arbete ska sammanställas i en internkontrollrapport 

som ska beslutas av nämnden. 

Nämnden för Teknik antog internkontrollplanen 2020 i november 2019 och 

granskningar har genomförts under 2020 i enlighet med planen. Resultatet har 

sammanställts i föreliggande rapport och i de fall granskningen har visat på 

otillfredsställande resultat har åtgärder planerats och vidtagits. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-05 

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 3 

1 Inledning 

Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 

kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår : 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 

utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 

genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 

kommunstyrelsen. 

Nämndens arbete med intern kontroll 

Att arbeta med intern kontroll handlar om att ställa sig frågan var det finns risk att saker kan gå fel 

och granska om den kontroll vi gör idag är tillräcklig. Mycket handlar också om att skapa ordning 

och reda. Intern kontroll ger oss möjlighet att systematiskt granska och förbättra verksamheten. 

Ibland kan vi konstatera att det vi gör är tillräckligt, och ibland behöver vi förändra arbetssätt eller 

ta fram rutiner för att säkra kvaliteten. 
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2 Sammanfattning 

Förutom de kommunövergripande riskerna som alla nämnder granskar, har Teknik tagit fram några 

egna risker att granska under året. Här gäller det att hitta rätt saker att arbeta med, de områden där 

det faktiskt finns risk att det kan bli fel och där konsekvenserna blir kännbara. Resultatet av årets 

granskningar har både gett oss bekräftelse på att våra rutiner i vissa fall är tillräckliga och också 

visat vart vi kan förbättra vår kvalitet genom att utveckla våra arbetssätt. 

På Teknik har vi några enheter som regelbundet blir granskade av en tredje part. Det gäller framför 

allt våra driftverksamheter som i sina villkor för verksamheten ska ha ett egenkontrollprogram och 

årligen rapportera till och granskas av tillsynsmyndighet. Vi har också en frivillig certifiering 

(slam/Revaq) och en ackreditering (laboratoriet). I övrigt granskas vi också av kommunrevisionen 

där inköp var i fokus i år. Resultatet av årets granskningar visar att Teknik i många fall ger ett gott 

intryck av verksamheten, men att det också finns saker att utveckla och förbättra. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2020 

Arbetet med intern kontroll har genomförts av ekonom, enhetschef verksamhetsstöd samt HR-

specialist i samarbete med berörda chefer och medarbetare samt controller och utvecklingsledare. 

HR-specialist har granskat och dokumenterat för risker inom personal, ekonom har granskat och 

dokumenterat för risker inom ekonomi samt verksamhet och enhetschef verksamhetsstöd har 

granskat och dokumenterat för risker inom informationssäkerhet och administration. 

• En tidplan för arbetet med intern kontroll har under året tagits fram. 

• Risker inventerades och bedömdes i samarbete med berörda chefer men kommer i framtiden 

att behöva involveras än mer 

• Där det fanns befintliga kontrollmoment beskrevs dessa, samt hur kontrollmomenten skulle 

granskas.  

• Metoder för granskning togs fram. 

• Kontroller enligt framtagna metoder genomfördes. 

• Resultat av granskning och förslag på åtgärder redovisades i vårt system för planering och 

uppföljning samt i vissa fall i mer utförliga separata rapporter. 

• Resultatet av granskningen redovisades och diskuterats med berörda verksamheter. Beslut 

om åtgärder. 

• Åtgärderna har dokumenterats, vissa har påbörjats och några har avslutats. Arbetet med 

åtgärderna är ett fortlöpande arbete. 

• Vissa risker och åtgärder kvarstår till nästa år, andra är avslutade 

• Risker har inför år 2021 tagits fram och beslutats i nämnd. De flesta behölls från föregående 

år 
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4 Årets riskanalys 

4.1 Risker - Till plan 
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4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
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Allvarlig/stor inverkan (så stor att den 
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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) 
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Kategorier  
Risknumm

er 
Risker Till plan 

Personal   1 Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av 

semesterlagen 

Ja 

 2 Kommunövergripande risk: Processen för avslut av 

anställning säkerställer inte att alla behörigheter till 

system, lokaler och andra tillgångar avslutas. 

Ja 

Ekonomi   3 Kommunövergripande risk: Manuella betalningar Ja 

 4 Kommunövergripande risk: Redovisning av 

representation 

Ja 

Informationssäkerh

et och 

administration  

 5 Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning 

av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte 

systemförvaltarmodellen. 

Ja 

 6 Kommunövergripande risk: Bristande kännedom om 

och efterlevnad av krav* på tillgänglighet och service 

Ja 

 7 Kommunövergripande risk: Bristande styrning av 

förändring av verksamhetsprocesser och system 

Ja 

Verksamhet   8 Risk för att bidrag betalas ut till ej berättigade Ja 

 9 Risk för bristfällig dokumentation i samband med 

besiktning av nyanslutningar till vatten och avlopp 

Ja 

 10 Risk för att VA-föreningar växer utan att vi blir 

medvetna om det 

Ja 

4.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

Ekonomi   Kontanthantering  

Kontanthantering förekommer inte längre på förvaltningen. 
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5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 

Kommunövergripande risker 

1) Bristande efterlevnad av semesterlagen  

HR har följt upp såväl semesterplanering och semesteruttag under april- september. 

Vad gäller semesterplanering kan konstateras att det hos ett flertal medarbetare inte planerats för 

sammanhängande semester om 20 dagar. Det finns även medarbetare där det endast planerats för 

uttag av ett färre antal semesterdagar. 

Efter lönekörning i september konstaterades att det finns ett antal medarbetare som ännu inte tagit 

ut sin lagstadgade semester. Sjukfrånvaro under planerad semesterperiod är delvis anledning men 

brister förekommer även utanför denna orsak. 

  

2) Processen för avslut av anställning säkerställer inte att alla behörigheter till system, lokaler 

och andra tillgångar avslutas. 

Resultat av förfrågan till chefer om de känner till rutinen och följer den visar på behov av åtgärd. 

Kommungemensam granskning (KLK): Den nya rapporten där man kan söka fram avslutade 

medarbetare har rullats ut under hösten. Inbjudan gick ut i systemförvaltarforum, till drygt 90 

medarbetare, drygt 60 medverkade vid två tillfällen i oktober. Information om rapporten finns 

upplagd i systemförvaltarforumet. HR KLK äger och förvaltar nu denna rapport. 

Förvaltningens granskning. 20201029 Förfrågan till systemförvaltare och superanvändare om 

behörigheter avslutas i tid resulterade i att de större systemen EDP future, VA-banken och AutoCad 

har fungerande rutiner. 

Kommungemensam granskning (KLK): 

Kontrollen genomfördes genom stickprov. Åtta system av kritisk karaktär för kommunen valdes ut 

som underlag för stickprovet. Dessa är Kartportalen, Combine, Personec, Ciceron, VKlass, 

Raindance, SCADA och Proceedo. 

Resultat av granskningen: 

5 av de 8 granskade systemen har beskrivit rutinen för behörighetshantering. 3 har ingen 

rutinbeskrivning men 2 har angett att den kommer att beskrivas i förvaltningsplanen för systemet 

för 2021. Den tredje har en muntlig dialog med ägarna till behörigheter i systemet (Kartportalen). 

Oavsett om rutinen finns beskriven eller inte så hanterar 7 av 8 behörigheter på ett systematisk sätt. 

Det sista systemet (Combine) följer en rutin delvis. Anledningen till det är att systemförvaltaren har 

fortfarande vissa problem med att få information från cheferna vid ändring av tjänst/behörighet 

samt vid avslut. Det är ett stort system med många användare. 
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3) Manuella betalningar 

Granskningen har genomförts med stickprovskontroller av övriga manuella utbetalningar, 

dokumentstudier och testning.  En transaktionsrapport har genomförts avseende perioden 2020-01-

01 – 2020-10-30 för den totala transaktioner för övriga manuella utbetalningar som uppgick till över 

48 stycken. 

Förvaltningen för Teknik har implementerat en stickprovsmetod för granskning av övriga manuella 

utbetalningar. Stickprovsstorleken, dvs. antalet utbetalningar som har granskats, 8 stycken, gjordes 

utifrån förvaltningens samtliga övriga manuella utbetalningar som finns bokförda i 

ekonomisystemet, Raindance, samt beroende på hur ofta en utbetalning utförs. 

För att skapa trygghet och säkerställa kvaliteten i granskningen har förvaltningen skapat en 

granskning och en testmodell i detaljerad form. 

För varje utbetalning som granskats har följande kontrollerats: 

• Att det finns kontroller som säkerställer att utbetalningen sker till rätt mottagare. 

• Att uppgifter för betalningsmottagare (namn/ efternamn, adress, bankkonto, bankgiro eller 

plusgiro) registreras utifrån godkänt underlag. 

• Att utbetalningar utförs utifrån tillräckliga underlag och av behörig person. 

• Att attestering (granskningsattest, beslutattest samt behörighetsattest) av 

utbetalningskostnader sker i enlighet med Tekniks attestreglemente. Minst två personer ska 

vara involverade i den ekonomiska transaktionen för övriga manuella utbetalningar. 

• Att kontering av övriga manuella utbetalningars kostnader har gjorts i enlighet med 

kommunens kodplan. 

Slutsatser från granskningen   

Utifrån genomförd granskning är förvaltningens bedömning att: 

• Samtliga utförda kontrollmoment dokumenteras och att utförd kontroll bekräftas genom 

signatur i syfte att möjliggöra efterkontroll. 

• En konstaterad brist är att det saknas underlag till nästan 65 % av de totala stickproverna. 

Detta beror mestadels på att underlag sitter ihop med andra, härtill saknar fyra helt underlag. 

• Av de totala stickproverna fanns det tre utbetalningar som blev konterat på intäktskonto. 

Detta beror på att förvaltningen har betalat tillbaka pengar till respektive leverantör. 

Åtgärder   

Efter granskningen genomfördes en genomgång av samtliga underlag och en komplettering utfördes 

i de fall den var möjlig. 

Utöka information i interna utbildningar angående rutiner för övriga manuella utbetalningar. 

Löpande stickprovskontroller av övriga manuella utbetalningar. 

Det behöver informeras om att underlag behövs vid varje utbetalning och då inte bara en uträkning 

utan ett underlag som också beskriver det som betalats ut. 
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4) Redovisning av representation 

Granskningen har genomförts med stickprovskontroller av fakturor, dokumentstudier och testning. 

En transaktionsrapport har genomförts avseende perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 för kontogrupp 

7101 Extern representation, 7102 Representation gåvor, 7111 APT, 7112 Intern representation, 

7113 Minnesgåvor, 7119 Övriga personalrepresentation samt 7464 Måltid interna kurser, konf APT. 

Det totala antalet transaktioner för samtliga konton kommer uppgå till över 400 stycken på 

helårsbasis. 

Teknikförvaltningen har implementerat en stickprovsmetod för granskning av representation. 

Stickprovsstorleken, dvs. antalet representationer som har granskats, kommer troligen vara över 40 

st på helårsbasis (33 jan-sept), och utförs utifrån förvaltningens samtliga representationer som finns 

bokförda i ekonomisystemet, Raindance, samt beroende på hur ofta en betalning av representation 

utförs. 

För att skapa trygghet och säkerställa kvaliteten i granskningen av Teknikförvaltningen har vi 

skapat en gransknings- och testmodell i detaljerat form. 

För varje representation som granskats så har följande kontrollerats: 

• Att korrekt momsavdrag har gjorts. 

• Att syftet med representationen framgår. 

• Att det framgår vilka som deltagit, antal deltagare samt deltagarförteckning. 

• Att attestering (granskningsattest och beslutattest) av representationskostnader ske i enlighet 

med Tekniks attestreglemente. Minst två personer involverat i den ekonomiska 

transaktionen för representation. 

• Att kontering av representationskostnader har gjorts i enlighet med kommunens kod plan. 

• Att kommunens policy för alkohol vid representation eller avtackning gäller. 

• Att person som deltagit inte själv har attesterat. 

Slutsatser från granskningen  

Utifrån genomförd granskning är förvaltningens bedömning är att: 

• Reglerna som kommunen har upprättats kring intern och extern representation i huvudsak 

efterlevs. 

• För att säkerställa korrekt hantering av representationskostnader är det viktigt att de 

obligatoriska kontrollmomenten finns. 

• I cirka 10 % av representationerna saknas uppgifter om syfte, deltagare, program eller 

deltagarförteckning. Vi noterar en minskning på 20% i jämförelse med 2019, vilket är 

väldigt positivt. 

• En del av felkonteringarna är uppgifterna i samband med kostnader för förvaltningens 

fruktkorgar som oftast ligger på konto nummer 7464 ”Måltid interna kurser, konf APT”. 

• I granskningen av konto 7464 ”Måltid interna kurser, konf APT” identifierades bland annat 

kostnader för fika, frukt samt sommaravslutning 

• I granskningen av samtliga representationskonto identifierats inga felhanteringar när det 

gäller avdrag för mervärdesskatt. 
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• Attest av någon som inte har attesträtt för Teknik. Den som utförde attesten har varit från E-

handel när det gäller representationskostnader baseras på ordermatchning. 

• Alkohol förekom inte på någon av de granskade fakturorna för representation och 

avtackning. 

• Av det totala stickprovet finns 14 st (jan-sept)  (16 st för 2019) representationer där det finns 

deltagarlista, men där deltagande chef själv attesterat eller där uppgift om deltagare helt 

saknas. Vi noterar  därmed troligen en liten ökning på helårsbasis jämförelsevis med 2019. 

• Av det totala stickprovet för konto nummer 7113 ”Minnesgåvor”, fanns en representation 

som inte innehåller namn på anställda som har fått minnesgåva ifrån förvaltningen. 

Åtgärder  

Efter granskningen har samtliga fakturor från 2020 kontrollerats av ansvarig chef och dessa har vid 

behov kompletteras med deltagarförteckning och syfte. (Attest är inte möjlig att ändra i efterhand). 

Utöka informationen och stöd för chefer angående kontering av representationskostnader. Hänvisa 

till det stödmaterial som finns framtaget vad gäller kontering av kostnader för representation och 

utbildning. Genomförs 1.kvartalet 2021. 

Kvartalsvis stickprovskontroller av alla representationskonton. 

  

5) Styrning och förvaltning av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte 

systemförvaltarmodellen  

Genomförd granskning 

Genomgång av alla system och verktyg gjordes för att kontrollera att samtliga obligatoriska roller är 

utpekade och tillsatta. Detta gjordes genom dialog med systemföreträdare och godkändes av 

budgetansvarigs godkännande av förvaltningsplan i ärende och dokumenthanteringssystemet 

Ciceron. 

 

Delvis granskad av KLK 

 

Resultat av stickprov (8 system har valts ut. Dessa är Kartportalen, Combine, VKlass, Raindance, 

Ciceron, Proceedo och SCADA): 

• 6 av 8 har upprättat en förvaltningsplan för 2020. 

• De 2 som inte har en förvaltningsplan har angett följande orsaker: pandemin och att det har 

inte prioriterats på grund av det, den andra har angett att en förvaltningsplan kommer att tas 

fram för 2021. 

• En kontroll har genomförts för att samtliga obligatoriska dokument finns finns till alla 

relevanta system/verktyg på förvaltningen. Detta gjordes genom dialog med 

systemföreträdare och godkändes av budgetansvarigs godkännande av förvaltningsplan i 

ärende och dokumenthanteringssystemet Ciceron. 

Slutsatser 

• Forum och rutin för uppföljning av avtal behövs fortsatt 

• Systemägare/budgetansvarig behöver meddelas ansvar vid tillsättning, samt rollernas ansvar 
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vid uppföljning årligen 

• Samtliga systemförvaltningsplaner upprättas, däremot brister vi delvis i avtalsuppföljning 

och i att Budgetansvariga godkänner planerna i sin helhet. Planer och struktur finns, däremot 

kan vi bli bättre på dokumentation och uppföljning. En struktur för förvaltningsplaner 

behövs fortsatt och ciceron är rätt plattform. 

Åtgärder 

• Rutin för systemägare/budgetansvarig är uppdaterad 

• Ett ärende för hantering av förvaltningsplaner jämte en rutin för uppföljning är skapad. De 

respektive rollerna har fått i uppdrag att upprätta förvaltningsplaner samt godkänna dem. 

• Årlig uppföljning inför upprättande av nya planer ska införas. Förslagsvis leds detta av IT-

samordnare 

 

6) Bristande kännedom om och efterlevnad av krav på tillgänglighet och service  

Genomförd granskning 

• Ny kommunikationspolicy har antagits och hanterats i ledningsgrupp på förvaltningen. 

Granskning har med anledning av detta arbete jämte rådande pandemi inte kunnat utvecklas 

och granskas i någon större omfattning  

Slutsatser 

• Förvaltningen behöver arbeta med kommunikationspolicyn och bryta ner den till 

verksamhetsmål/riktlinjer. 

Åtgärder 

• Planerad workshop i förvaltningsledningsgrupp för att bryta ner policyn till förvaltningsnivå 

är planerad till februari månad 2021 

• Samtliga verksamheter och enheter kommer under 2021 att bryta ner detta underlag vidare 

för att få en bild av vad det innebär på enhetsnivå och i det vardagliga arbetet. 

 

7) Bristande styrning av förändring av verksamhetsprocesser och system  

Risken är valbar för de nämnder där en större förändring planeras. Teknik genomförde 2020 en 

omorganisation och flera nya chefer rekryterades. Granskning har pga. rådande pandemi och aktivt 

pågående fas i införandet inte kunnat följas upp under året men man har aktivt arbetat med 

införandet och styrningen. Uppföljning är planerad till 2021. 

Härtill infördes verksamhetssystemet KomMa, införandet är fortfarande i aktiv fas varför detta inte 

kunnat granskas. 
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Verksamhetsrisker 

8) Risk för att bidrag betalas ut till ej berättigad  

Granskningen har genomförts med stickprovskontroller av totala utbetalningar för Vägbidrag, 

lekplatsbidrag och dagvattenseparering, dokumentstudier och testning. 

Baserat på registeranalys av kostnadskonto som avser utbetalningar av föreningsbidrag, är det totala 

beloppet för 2017, 2018 samt 2019: 

  2019  2020  

Typ av bidrag Antal Belopp Antal Belopp 

Vägbidrag 321 6 407 305,50 306 6 593 083,00 

Kattegattleden bidrag   11 51 584,65 

Lekplatsbidrag 2 21 279,00 4 132 350,50 

Dagsvattenseparering 3 40 000,00 0 0 

Total 326 6 468 584,50 320 6 717 018,15 

Obs! Det är svårt att identifiera vilka kostnader som är kopplat till lekplatsbidrag i 

ekonomisystemet. Angivna uppgifter för lekplatsbidrag kommer från ansökningsmapp under Trafik 

o Park för lekplatsbidrag. 

En transaktionsrapport har genomförts avseende perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 och för 

kontogrupp 4519 ”Övriga bidrag till enskilda” och 4531 ”Bidrag till föreningar”. Den totala 

transaktionen för konton 4519 ”Övriga bidrag till enskilda” samt för konton och 4531 ”Bidrag till 

föreningar” uppgick till 317 under 2020. 

Stickprovstorleken, dvs antalet utbetalningar som har granskat, 20 stycken för konto 4531, gjordes 

utifrån totalt utbetalda föreningsbidrag som finns bokförda i ekonomisystemet. 

Granskning av utbetalda Vägbidrag  

Enligt kommunens bestämmelse betalas bidrag ut per meter väg och år, till väg som ligger i 

Kungsbacka kommun. För att erhålla lekplatsbidrag och/eller dagvattenseparering, måste 

föreningen registreras i Kungsbacka kommuns föreningsregister. Till alla ansökningar för vägbidrag 

skall följande dokument bifogas: 

- Årsmötesprotokoll 

- Verksamhetsberättelse 

- Kassaberättelse 

- Uppgifter kring styrelse 

Ansökan görs via en elektronisk blankett som finns på kommunens hemsida. Sista ansökningsdag 

för bidrag 2020 är den 31 maj. Bidragit betalas endast ut till ett bank- eller plusgiro upprättat för 

föreningen. 

För varje utbetalning som granskats har följande kontrollerats: 

- Ansökningsdatum  

- Utbetalningsdatum 

- Uppfyller ansökan kraven för Vägbidrag? 
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- Underlag för beräkningar när det gäller utbetalningar för Vägbidrag, lekplatsbidrag och 

dagvattensseparering. 

- Har föreningen skickat årsredovisningen till kommunen? 

- Överstiger bidraget föreningens kostnader för drift och underhåll? 

- Väginspektion 

- Innehåller ansökan information om kontaktperson? 

- Är beslutet undertecknat av behörig person? Delegationsordning? 

- Stämmer: Organisationsnummer, Årsredovisning, Bankgiro/Plusgiro, Karta över 

väghållningsområdet? 

- Hur hanteras felaktiga Vägbidrag? 

Granskning av utbetalda lekplatsbidrag  

För att förbättra säkerheten på lekplatserna, har kommunen beslutat att ge ett separat bidrag, som 

enbart ska gå till att upprusta lekplatser. Bidraget avser lekplatser som är allmänna och som tydligt 

framstår som allmänna. Det vill säga att till lekplatser på innergårdar samt på enskilda fastigheter 

beviljas inte bidrag. 

Från och med 2020 avsätts 200 000 kr per år i budgeten. 

På grund av rådande pandemi reviderades kompletteringsdatum till den 30 november 2020. 

För varje utbetalning som granskats har följande kontrollerats: 

- Ansökningsdatum 

- Uppfyller ansökan kraven för lekplatsbidrag? 

- Finns i ansökan en bifogad offert från entreprenör? 

- Gäller utbetalda lekplatsbidrag ersättning endast för upprustningar eller renovering, ej 

nyanläggning? 

- Gäller utbetalda lekplatsbidrag ersättning endast för redskap och material, ej arbetskostnad? 

- Finns en redovisat kvitto? 

- Uppgår bidraget till maximalt hälften av den totala kostnaden? 

- Utbetalningsdatum 

Slutsatser från granskningen 

Av det totala stickprovet fanns flera utbetalningar som blev fel konterat. Rättning gjords i samband 

med granskning. 

Av de 10 manuellt utbetalade bidrag som granskats mot underlag har underlag erhållits i samtliga 

fall. 

Under 2020 finns 4 beslut utifrån 7 ansökningar på lekplatsbidrag av Trafik och Park. Storleken på 

de utbetalade bidragen uppgick över 30 tkr.  Vi har granskat alla beviljade lekplatsbidrag och de 

uppfyller de kriterier som ställs upp i villkoren för denna typ av bidrag. Det finns detaljerad 

redovisning av de totala kostnader över vad som planeras att åtgärdas. Saknades underlag vid 

utbetalning (såsom kvitto).                                                                                                             

Samtliga granskade utbetalade bidrag är beslutade enligt gällande delegationsordning för vägbidrag. 
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Åtgärder  

Effektiva kontroller inom processen för vägbidrag samt lekplatsbidrag bör fortsätta med tydlighet 

på vem som ska göra kontrollen, hur ofta och i vilken omfattning 

  

9) Risk för bristfällig dokumentation i samband med besiktning av nyanslutningar till vatten 

och avlopp 

Rutin för arbetssätt jämte vilken dokumentation som ska sparas och var, finns endast muntligt. 

Arbetsgången är att en fastighetsägare hör av sig, Teknik besiktigar och godkänner. Därefter 

upprättas ett protokoll som registreras i VA-banken. 

Alla fastigheter ska ha ett besiktningsdokument. Ungefär hälften av fastigheterna som ansluts blir 

besiktigade. Detta beror på att fastighetsägare inte hör av sig innan de gräver igen 

anslutningspunkten och vi kan då inte besiktiga. 

Slutsats är att dokumentation från besiktning inte registreras i VA-banken i full utsträckning. 

Åtgärder 

• Utvärdera nuvarande arbetssätt och eventuellt förändra besiktningsruiner. 

Även rutinerna för besiktning kommer att granskas och eventuellt ändras. Till exempel inte 

titta endast på anslutningspunkt utan även på ledningarna runt huset. 

 

• Gå igenom befintliga rutiner för dokumentation. Fastställ och implementera rutiner. 

Det behövs en genomgång av rutinerna för hur besiktningar ska dokumenteras med 

ansvariga i driften. 

 

10) Risk för att VA-föreningar växer utan att vi blir medvetna om det  

Granskningen har genomförts genom studier av rutinbeskrivningar samt med stickprovskontroller 

av det totala antalet avtal för va allmänna nät som Teknikförvaltningen skrev med olika föreningar 

under 2019. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier såsom nämndens reglemente, 

planeringsunderlag. 

För att skapa trygghet och säkerställa kvaliteten i granskningen har Teknik förvaltningen skapat en 

granskning och testmodell i detaljerad form. 

För varje anslutning som granskas har följande kontrollerats: 

- Är rutinerna för VA-anslutningar ändamålsenliga? 

- Är dessa rutiner dokumenterade och uppdaterade? 

- Handlingstiden samt kravhantering av föreningar? 

- Vilka kontroller ingår i rutiner och hur utförs dessa? 

- Tillämpas fastställd taxa på rätt sätt? 

- Hantering av obetalda fakturor. 

- Hantering av förändringar. 

För den granskningen har vi valt som stickprov 3 stycken föreningar som hade skrivit avtalen under 
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2018 men blev fakturerade under 2019. 

Följande föreningar valds för granskningen: 

Föreningsnamn Löpnummer Datum för avtal 

Storsalidens VA-förening 1133 2019-01-01 

Kyrkmossens VA-förening 1193 2018-08-20 

Skånbergs VA-förening 1185 2018-04-13 

Slutsatser från granskningen 

Utifrån genomförd granskning: 

Det saknas rutinbeskrivning eller kartläggning av processen, som tydligt preciserar hur arbetet ska 

gå till avseende hela kedjan i hantering av VA anslutningar för föreningar. 

Vid vår utförda granskning av tre föreningar vi har inträffat en speciell situation när en förening 

efter sin ansökning valde att kommunen ska fakturera sina medlemmar separat. För detta en del av 

dom medlemmar har själva ansökt för anslutning av vatten. 

Det saknas en del sparande handlingar som skulle skickas tillsammans med ansökningar. Till 

exempel organisationsnummer, föreningar uppgifter som adress, m.m. 

Det finns inga sparade dokument som kan bevisa att VA-ingenjörer har bedömt om föreningen kan 

ansluta till vatten, eller spill. 

Finns inte information angående ”Anläggningsavgift för föreningar” under kommunens hemsida. 

Finns ingen skapad blankett för att föreningar ska kunna meddela förändringar som kommer mellan 

ansökningsdatum till faktureringsdatum. 

I granskningen av samtliga va föreningar som blev fakturerade under 2019, identifierats ett fåtal 

felhanteringar såsom: 

Vi valde att granska föreningar som blev fakturerade under 2019 men ansökningar och avtalet är 

gjorda tidigare år. I varje avtal under kapitel 9 är beräknat den totala ”anläggningsavgifter” som 

föreningar för information att betala. Men under samma kapitel står följande information” Har 

avgifterna enligt kap 5 i va-taxan ändrats vid tidpunkten då betalningsskyldighet föreligger skall 

ovan angivna avgift regleras på motsvarande sätt” Utifrån dessa uppgifter granskar vi att av det alla 

tre föreningar blev fel fakturerade. 

Vid vår utförda granskning av tre föreningar vi har inträffat en speciell situation när en förening 

efter sin ansökning valde att kommunen ska fakturera sina medlemmar separat. För detta en del av 

dom medlemmar har själva ansökt för anslutning av vatten. 

Enligt ” Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområde”, ska en besiktningsavgift ingå i 

varje fakturering. Den avgift var inte med i alla faktureringar som vi har granskat. 

Åtgärder  

En dokumenterad rutin/kartläggning av processen för VA anslutningar för föreningar bör framgå 

med tydlighet på vem som ska göra jobbet. 

Utveckla rutinbeskrivningar med fokus på ”speciella händelser”. Till exempel gällande rutin ska 

indikera på hur ska man hantera en situation när en förening ansöka till VA anslutningar och sedan 

väljer att varje medlem skall fakturera separat 
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Effektiva kontroller inom processen för VA anslutningar för föreningar, bör framgå med tydlighet 

på vem som ska göra kontrollen, hur ofta och i vilken omfattning, t ex kontroll av att uppgifterna 

som står på ansökningar är kopplat till en förening. 

Skapa ett bevis som kan beskriva att VA-ingenjörer har bedömt om föreningen kan ansluta till 

vatten, eller spill. 

Uppdatera kommunens hemsida med information angående ”Anläggningsavgift för föreningar” 

årsvis. 

En blankett för förändringar” eller en annan metod för att Teknik ska få rätt information innan 

fakturering. Till exempel kan det göras en kontroll av totala antalet fastigheter vid besiktningen och 

notera detta i den ”rosa lappen” och sparas i VA-banken. 

En medlemsförteckning samt en förbindelsepunktskarta bör ingå i varje avtal. 

I samband med fakturering sker ett antal kontroller som kan säkerställa att faktureringen gjorts på 

korrekt sätt, bland annat: 

- att se över att faktureringen skapats utifrån den sista ändringen som föreningar meddelat när 

det gäller det totala antalet fastigheter som ska faktureras samt syftet för fakturering.   

- ”Anläggningsavgift för föreningar” som skall räknas med i faktureringen. 

- att se över rutinerna för kontroll att fakturorna överensstämmer med beslutade taxor.  

- att se över att alla avgifter som står i avtal är med i fakturering. 

Rekommenderar att öka säkerheten avseende fakturerade avgifter. 
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5.2 Åtgärder 

Status Åtgärder Kommentar 
Slutdatu

m 

Pågående Utöka information samt löpande 

stickprovskontroller 

 2021-04-

30 

Pågående Löpande stickprovskontroller av 

övriga manuella utbetalningar. 

 2021-10-

31 

Pågående •Behövs informeras om att 

underlag behövs vid varje 

utbetalning och då inte bara en 

uträkning utan ett underlag som 

också beskriver det som betalts 

ut. 

 2021-10-

31 

Pågående Utöka information i interna 

utbildningar/möten angående 

kontering av 

representationskostnader. 

Tydlighet när det gäller 

kontering på konto 7464 ”Måltid 

interna kurser, konf APT”. 

 2021-04-

30 

Pågående Kvartalsvis stickprovskontroller 

av alla representationskonton 

 2021-08-

31 

Pågående Löpande kommunikation med 

attestanter angående statusen på 

deras representationer 

 2021-10-

31 

Avslutad enligt plan Information och påminnelser om 

semesterplanering och 

uppföljning av semesteruttag 

enligt semesterlag. 

 2020-10-

31 

Pågående Förändrad rutin med information 

till systemrepresentanter 

 2021-09-

30 

Pågående Rutingenomgång med samtliga 

chefer 

 2021-09-

30 

Pågående Förändrad rutin med information 

till systemförvaltare eller 

motsvarande 

 2021-11-

25 

Pågående Effektiva kontroller  2021-10-

31 

Pågående Underlag för utbetalning  2021-10-

31 

Avslutad med avvikelse Granska avtal i samlingsärende i 

ciceron 2019-00284 

Ingen återkoppling från 

budgetansvariga om att 

dokument skulle saknas 

2020-10-

31 
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Status Åtgärder Kommentar 
Slutdatu

m 

Avslutad enligt plan Roller är utpekade, 

samlingsärende i ciceron 2019-

00284 

Roller och ansvar är fördelat, 

påminnelser gjorda samt ett 

enkelt sätt att bekräfta skapat 

men budgetansvariga brister i att 

godkänna planerna vilka påvisar 

roller etc. 

2020-12-

31 

Avslutad med avvikelse Lägg in alla planer i 

samlingsärende i ciceron 2019-

00284 

Nära alla planer har inkommit 

och lagts upp. Samordningsmöte 

där detta hanteras och läggs in i 

ärende är planerat som 

kvalitetssäkring 

2020-12-

31 

Pågående Skapa rutin för uppföljning av 

avtal 

 2021-04-

30 

Avslutad med avvikelse Uppföljning av planer 2019 i 

ärende under 2020 

Påminnelser är gjorda och 

uppgifter är utdelade i ciceron 

som en stöttning/påminnelse till 

uppföljning men dokumentation 

saknas än dock. Än bättre rutiner 

och ansvarsförtydligande 

kommer att göras 

2020-04-

30 

Avslutad enligt plan samordningsmöte med 

systemförvaltare 

Vi samlades och tittade på 

uppdraget och ärendet i ciceron. 

Dels för 2019 och 2020 men 

även för 2021 då det har 

förenklats. De flesta har 

upprättat planer och lagd dessa i 

ärendet, bristen verkar ligga i att 

budgetansvarig ska godkänna. 

2020-09-

30 

Avslutad enligt plan Information i ledningsgrupp  2020-03-

31 

Pågående med avvikelse Implementering genom arbete i 

ledningsgrupp 

Planerat till 

ledningsgruppssammanträde 9 

februari 2021 med fortsatt arbete 

i verksamheterna under våren 

2021 

2021-02-

28 

Pågående med avvikelse Gå igenom befintliga rutiner för 

dokumentation. 

Rutiner framtagen dock ej 

fastställd, kommer fastställas 

under hösten 2020. 

2020-11-09 

Ingen rutinbeskrivning finns 

framtagen i dagsläget för hur 

besiktningar ska dokumenteras. 

2021-02-

28 

Pågående med avvikelse Utvärdera nuvarande arbetssätt 

och eventuellt förändra 

besiktningsruiner. 

2020-11-09: Rutin framtagen 

och skall fastställas. Avvaktar 

tillgång till bil. 

2021-02-

28 
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Status Åtgärder Kommentar 
Slutdatu

m 

Pågående En dokumenterad 

rutin/kartläggning av processen 

för VA anslutningar för 

föreningar 

En komplett processöversyn har 

påbörjats på enheten. Samtliga 

större anslutningsprocesser skall 

kartläggas och dokumenteras 

genom verktyget 'Visio'. Detta 

kommer dels resultera i 

omhändertagande av merparten 

av aktuella 

internkontrollpunkter, dels skapa 

ett underlag med vilket ett 

digitalt verksamhetssystem kan 

köpas in. 

  

2020-08-26: 

Arbetet enligt ovan pågår, med 

viss försening på grund av 

Covid-19. I princip alla 

internkontrollpunkter ingår i det 

arbetet, då de är likartade i natur 

och kommer att omhändertas i 

samband med att nya rutiner för 

VA-processen tas fram. 

2021-10-

31 

Pågående Utveckling av 

rutinbeskrivningen 

 2021-10-

31 

Pågående Införa kontroller inom processen 

för VA-anslutningar för 

föreningar 

Rutiner för kontroll av 

föreningsanslutningar kommer 

att ingå i den 

processkartläggning som 

initierats på enheten. 

2020-08-26: 

En processkartläggning pågår, 

som täcker in nya anslutningar 

för föreningar, avtalskunder samt 

anslutningar inom VO. 

När denna är slutförd kommer vi 

att ta fram tydligare rutiner för 

hur anslutningarna går till, samt 

vilka kontrollsteg som skall 

finnas på vägen. 

  

2021-10-

31 

Pågående En blankett för förändringar” 

eller en annan metod för att 

Teknik ska få rätt information 

innan fakturering. 

2020-08-26: Ett arbete med att 

kontakta samtliga berörda 

föreningar och efterfråga 

uppdaterade medlemsregister 

pågår. Rutin för detta kommer 

att finnas i nya VA-processen. 

2021-10-

31 
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Status Åtgärder Kommentar 
Slutdatu

m 

Pågående En medlemsförteckning samt en 

förbindelsepunktskarta bör ingå i 

varje avtal. 

Rutiner för avtalsutformning 

kommer att ingå i den 

processkartläggning som 

initierats på enheten. 

2020-08-26: 

Samma status som ovan. 

2021-10-

31 

Pågående Införa kontroller/checklistor före 

fakturering 

2020-08-26: 

Dessa checklistor görs manuellt 

sedan årsskiftet, men kommer att 

formaliseras i de nya rutiner för 

VA-process som just nu arbetas 

fram. 

2021-10-

31 
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5.3 Resultat av annan granskning 

Revisionen 

Under 2020 genomfördes inga fördjupade granskningar riktade mot nämnden för Teknik. 

Kommunrevisionen utförde en uppföljning av de fördjupade granskningar som genomfördes 2018. 

För Teknik innebar dessa en granskning av IT-säkerheten kopplat till vattenproduktion. De sex 

risker som identifierades bedömde revisionen som omhändertagna och inga ytterligare åtgärder 

bedömdes kvarstå. I den grundläggande granskningen för 2019 påtalar revisionen att nämnden 

saknar bedömning av måluppfyllnad i årsrapporten men i övrigt inga anmärkningar inom nämndens 

ansvarsområden eller redovisning. 

  

Vattenproduktion 

Livsmedelskontroll av Fjärås Bräcka Distributionsnät, maj 2020 

Föranmäld inspektion. Det som kontrollerades var skydd mot obehörig åtkomst och skadegörelse, 

rengöring, skötsel och rutiner för underhåll med mera. Inom de områden som kontrollerades 

hittades inga avvikelser. 

Undersökningar under året för att avgöra standard på våra byggnadsverk 

Dricksvatten  

Livsmedelsverket gjorde tillsyn av NIS direktivet (Lagen 2018:1174) i februari. 

  

Avloppsrening 

Inspektion av Hammargårds, Lerkils, Ölmanäs och Kullaviks reningsverk: Tillsynspunkterna var 

flödesmätning och provtagning. Ansvarsfördelning på avlopp togs upp och särskilt kring 

provtagning och flödesmätning. 

Inspektion av Miljö & Hälsoskydd 2 november 2020.  

Tillsynspunkterna var: Bräddningar och ledningsnät 

Hammargårds avloppsreningsverk enligt Svenskt Vattens Regler för certifieringssystemet Revaq 

okt 2020. 

Revisionen genomfördes av RISE via Teams: Vid revisionen granskades verksamheten i syfte att 

bedöma om uppströmsarbetet uppfyller certifieringsreglernas krav, verksamhetens möjligheter att 

kontrollera att producerat slam uppfyller relevanta egenskaper, samt om genomförda spridningar av 

slam på åkermark skett och dokumenterats enligt certifieringsreglerna. Verksamhetens system för 

egenkontroll, uppströmsarbete och spårbarhet bedöms uppfylla certifieringsreglernas krav. Revisorn 

rekommenderar fortsatt certifiering, under förutsättning att samtliga avvikelser (sju mindre) 

åtgärdas, redovisas till och godkänns av besiktningsorganet. Avvikelserna gällde mindre fel i 

dokumentation, t.ex. fel enheter på produktbeskrivningen, det saknades ett avsnitt i 

dokumentationen från ledningens genomgång. M.fl. 

Alla avvikelser är nu åtgärdade. 

Periodisk besiktning på Kullavik och Lerkil ARV Maj 2020 

Verksamheten granskades och vi håller på att se över de synpunkter som uppkom.. 

Tillsyn på Öjersbo reningsverk, december 2020. 

Rapport kommer efter nyår. 
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Avfall & Återvinning 

Klovstens Återvinningscentral den 19 augusti 2020. 

Miljö & Hälsoskydd har varit på inspektion 

De fick ett gott intryck av vår verksamhet. Verksamheten har under flera år arbetat aktivt med att 

upprätta en god dokumenterad egenkontroll och upprättat en dokumenterad miljöorganisation samt 

förebyggande- och kontrollerande miljörutiner. Bristerna som upptäcktes vid inspektionen var inte 

allvarliga och att snarare beteckna som sedvanligt förbättringsarbete. Punkterna handlade om 

provtagning av dagvatten från området samt mellanlagring av farligt avfall. 

Frillesås Återvinningscentral den 22 september 2020. 

Miljö & Hälsoskydd har varit på inspektion 

Tillsynen görs i syfte att gå igenom gällande delegationsbeslut för mellanlagring av farligt avfall, se 

över egenkontrollen generellt och kontrollera att miljöbalken följs. De fick ett gott intryck av vår 

verksamhet. En upprättad och väl genomarbetad egenkontroll finns med dokumenterade miljörisker 

och rutiner. De brister som iakttogs på inspektionen rörde smärre fel som inte bedöms vara 

allvarliga. Mycket av bristerna var förbättringspunkter. Detta gällde besiktning av oljeavskiljare och 

att bygga ett tak över inlämningen av farligt avfall. 

Omlastningsstationen, den 25 augusti 2020. 

Miljö & Hälsoskydd har varit på inspektion. Tillsynen görs i syfte att följa upp föregående års 

åtgärdskrav och kontrollera att miljöbalken följs. 

De fick ett gott intryck av vår verksamhet. Verksamheten har nu en väl fungerande dokumenterad 

egenkontroll. Löpande stickprov i verksamheten görs. Årets tillsyn syftade endast till att kontrollera 

att förra årets åtgärdspunkter var genomförda. Vid inspektionen uppmärksammades mindre brister i 

verksamheten. Det gällde att komplettera kemikalielistan, samt att redovisa vilka åtgärder som 

genomförs för att förebygga att oljespill från oljeavskiljaren inte läcker ut till spillvattennätet. 

Barnamossen den 11 december 2020 

Miljö & Hälsoskydd har ett inplanerat tillsynsbesök 

  

Dagvatten 2019-2020 

Totalt 2019-20 har vi haft tillsyn på tre dagvattendammar, ett magasin och åtta oljeavskiljare och ett 

biofilter. Alla anläggningar har redovisats med ansvar och egenkontroll med anläggningarnas 

underlag, rutiner, kontrollprogram och skötselanvisningar samt dokumentation. 

  

Granskning av rutin för hantering av personuppgiftsincident, hösten 2020 

Dataskyddsombud har under hösten granskat förvaltningens rutiner vid en personuppgiftsincident. 

Förvaltningen har inte haft något riktigt fall att granska varför arbetet gjordes utefter ett fiktivt 

ärende. Granskningen gick bra, rapport kommer dock förvaltningen och nämnden tillhanda först 

efter årsskiftet  

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 

Förutom kontroller inom ramen för byggentreprenader har ingen granskning av externa utförare 

genomförts under 2020. 
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 

Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och 

förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i 

speciallagstiftning.   

6.1 Kommentaren 

Fördelning av inkomna synpunkter 2020-01-01 -- 2020-12-31 

Klagomål 170 

Beröm 26 

Förslag till förbättring 258 

Totalt antal inkomna synpunkter 454 

Varav anonyma 104 

Varav politiska 1 

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande Statistik kan ej ges 

 

Inkommit via kungsbacka.se 2017 2018 2019 2020 

Ställ en fråga    21638 

Felanmälningar    1094 

Analys 

Förutom den direkta kontakt som förvaltningen har med invånare i andra ärenden via ex. mail, brev, 

telefon och sociala medier har vi två system som registrerar ärenden för lämnad uppgift från 

frågeställaren. Beroende på frågans art och kontaktväg hamnar frågan antingen i diariets 

synpunktshantering KOMmentaren eller i systemet Artvise. 

Under året har kommunen totalt mottagit 23 186 ärenden inom Tekniks verksamhetsområden varav 

de allra flesta inkommit via telefon. Av dessa har Kungsbacka Direkt, som är kommunens första 

linje och support hanterat 21 377 och sänt vidare 1 809 ärenden till förvaltningen Teknik. 

Vi kan konstatera att av de totalt 951 synpunkter till kommunen som registrerats i KOMmentaren 

var 453 ställda till Teknik, dvs. ca hälften. Systemets statistikfunktion visar dessvärre inte 

besvarandedatum utan endast avslutandedatum vilket ger en felaktig bild. Målet är att alla ärenden 

ska besvaras inom 10 dagar tid men tidsfrist för att åtgärda dem beror helt på ärendets karaktär 

varför det inte går att sätta tidsfrist på mer än att vi alltid gör vårt bästa för en skyndsam 

handläggning. 

Vad vi dock kan se är att 142 ärenden var oavslutade vid årets slut varav 46 st inkommit under årets 

första halva vilket kan indikera på att vi behöver bli bättre på att avsluta ärenden och/eller att 

hantera ärenden mer skyndsamt. Under 2021 kommer förvaltningen arbeta med frågan kring 

tillgänglighet och vi kommer även att göra en insats kring hanteringen av ärenden i våra olika 

system 

Synpunkterna är till god hjälp för oss att upptäcka och åtgärda fel och få tips på förbättringar. Vi får 

en del frågor som inte är inom Tekniks ansvarsområde, men kan då hänvisa vidare till exempelvis 
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trafikverket, vägföreningar eller förpacknings- och tidningsinsamlingen. 

6.2 Övrig synpunktshantering 

Analys 
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7 Självskattning 

Självskattning är en fristående del i uppföljningen av intern kontrollarbetet. Ett antal frågor har valts 

ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad. 

Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport. 

Resultat av självskattning 

Inom de flesta områden uppfyller Teknik kraven. Det finns fortfarande flera utvecklingsområden 

som främst handlar om nedtecknande av rutiner och efterlevnad av rutiner. 

Många riskområden från tidigare granskningar har arbetats bort genom att riskmoment som till 

exempel kontanthantering har avvecklats. 

Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2020 

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 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 
 

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 
 

Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer 

är dokumenterade (ingår i rutiner) och kända 
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Område Frågor Svar, Antal 2020 

Vi har system/rutiner för att förslag, 

synpunkter och klagomål sammanställs och 

leder till förbättringar 

 

Uppföljning Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser  

Återkoppling sker till förvaltningsledningen  

Vi återkopplar resultat av uppföljning till 

politiskt ansvariga 
 

Information/ 

kommunikation 

Introduktion av nya chefer sker enligt 

programmet "Kungsbackaledaren bas" 
 

Vi har en fungerande introduktion av nya 

medarbetare 
 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Nämnden för Teknik Datum  

2020-12-16 
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§ 128 Dnr 2020-01026  

Förvaltningsbudget och genomförandeplan 2021 - information 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren berättar kort om innehållet i förvaltningsbudgeten 

2021. Förvaltningen ska senast i december varje år informera nämnden om 

förvaltningsbudget och genomförandeplanen. Budget är beslutad men 

genomförandeplanen är dock ännu inte helt klar då hela målarbetet blev försenat i 

och med pandemin. Budgeten tillsammans med genomförandeplanen kommer 

presenteras för nämnden som information i februari. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Samrådsutskick - Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Ejdern i 
Kungsbacka stad, väster om ån - etapp 2 

 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-02-01, och översänder det till 

Samhällsbyggnadskontoret. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 januari 2021 mottog Teknik en begäran från Samhällsbyggnadskontoret, att inkomma med 

synpunkter avseende Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Ejdern i Kungsbacka 

stad, väster om ån - etapp 2. Tekniks synpunkter ska vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 

den 3 mars 2021. 

Programmet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad syftar till att skapa en attraktiv stadsdel som 

kopplas ihop med de mest centrala delarna av staden; Kungsbacka innerstad, stadsdelen Valand och 

Kungsmässan. Programmet är den andra etappen i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån som ska 

knyta samman Kungsmässan med innerstaden genom ett centrumstråk. Etapp ett är stadsdelen Valand 

som håller på att byggas ut.  

Representanter från förvaltningen för Teknik har varit delaktiga och representerade i arbetet med att ta 

fram planprogrammet. 

Nämnden för Teknik har nu fått möjlighet att yttra sig över planprogrammet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Yttrande, 2021-02-01 

Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad, Väster om ån - 

etapp 2. Upprättad november 2020, reviderad december 2020 2017:00334 

Följebrev - Planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad - Väster om ån, etapp 2 

Trafikutredning Planprogram Ejdern Teknik Version 1.3 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Karolina Alvarsson     Karl Lundgren  

Landskapsarkitekt      Förvaltningschef     
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-02-08 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 14 Dnr 2021-00038  

Samråd - planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-02-01, och översänder det till 

Samhällsbyggnadskontoret. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 januari 2021 mottog Teknik en begäran från Samhällsbyggnadskontoret, att 

inkomma med synpunkter avseende Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom 

kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad, väster om ån - etapp 2. Tekniks synpunkter ska 

vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast den 3 mars 2021. 

Programmet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad syftar till att skapa en attraktiv 

stadsdel som kopplas ihop med de mest centrala delarna av staden; Kungsbacka 

innerstad, stadsdelen Valand och Kungsmässan. Programmet är den andra etappen i 

stadsomvandlingsprojektet Väster om ån som ska knyta samman Kungsmässan med 

innerstaden genom ett centrumstråk. Etapp ett är stadsdelen Valand som håller på att 

byggas ut.  

Representanter från förvaltningen för Teknik har varit delaktiga och representerade i 

arbetet med att ta fram planprogrammet. 

Nämnden för Teknik har nu fått möjlighet att yttra sig över planprogrammet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Yttrande, 2021-02-01 

Trafikutredning Planprogram Ejdern Teknik Version 1.3 

Remiss, planprogram för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Ejdern i 

Kungsbacka stad, Väster om ån - etapp 2. Upprättad november 2020, reviderad 

december 2020 2017:00334 

Följebrev - Planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad - Väster om ån, 

etapp 2 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 

 



 

  

                                                                                                                           YTTRANDE 

                                                                                                               Nämnden för Teknik 

 
 

                                                                          Datum 

2021-02-181 

Diarienummer 

TE 2021-00038 

 

 

 

 

 

 

 

teknik@kungsbacka.se 

1 (4)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

Samrådsutskick - Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom 
kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad, väster om ån - etapp 2 

 

Den 19 januari 2021 mottog Teknik en begäran från Samhällsbyggnadskontoret, att inkomma med 

synpunkter avseende Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Ejdern i Kungsbacka 

stad, väster om ån - etapp 2. Tekniks synpunkter ska vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 

den 3 mars 2021. 

 

Bakgrund  

Programmet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad syftar till att skapa en attraktiv stadsdel som 

kopplas ihop med de mest centrala delarna av staden; Kungsbacka innerstad, stadsdelen Valand och 

Kungsmässan. Programmet är den andra etappen i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån som ska 

knyta samman Kungsmässan med innerstaden genom ett centrumstråk. Etapp ett är stadsdelen Valand 

som håller på att byggas ut. När området utvecklas bidrar det till en levande centrumkärna genom att 

skapa en högre stadsmässighet med blandad bebyggelse, attraktiva rekreationsytor och grönstråk. 

Programmet redovisar två möjliga utbyggnader av bebyggelse i kvarteret Ejdern. Det ena alternativet 

visar hur området kan utvecklas om Alléskolan bevaras. I det andra alternativet ersätts Alléskolan med 

nya byggnader.  

Kommunen kommer att vara huvudman för allmän plats i kommande detaljplan och ansvarar därmed 

för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområdet omfattar bland annat 

gata och park. 

Kommunen ansvarar för rivning av befintlig bro över Kungsbackaån som kopplar samman Sjöallén 

med Norra Torggatan och kallas Vitors båge. Kommunen ansvarar vidare för uppförande och framtida 

drift och underhåll av ny bro som ersätter befintlig bro. 

Programmet föreslår en ny bro över Kungsbackaån som förbinder Hamntorget med rekreationsområdet 

utmed Sjöallén. Bron avses inte att tas med i kommande detaljplan för kvarteret Ejdern, utan kommer 

att planeras ihop med en översyn av Hamntorgets framtida användning. 

Kommunen genom förvaltningen för Teknik får kostnader för drift och underhåll av gator, parkmark, 

gång- och cykelvägar, broar, dagvattenanläggningar och VA-ledningar. 
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Synpunkter från Teknik 

Trafik 

Hållbar mobilitet och parkering 
Programområdet är centralt beläget med god tillgänglighet till kollektivtrafik, gång- och cykelvägnät 

och service. Detta är faktorer som kan bidra till ett hållbart resande.  Teknik ser positivt på att 

motorfordonstrafiken flyttas bort från Sjöallén till förmån för gång- och cykeltrafik och 

platsbildningar. 

  

Att samla bilparkering för bostäder i ett parkeringshus istället för att ha parkering i direkt anslutning 

till bostäderna kan stärka det hållbara resandet i stadsdelen, det ger också ökad möjlighet för 

samutnyttjande av parkeringsytor. 

  

I detaljplaneskedet är det viktigt att en förstudie görs för parkeringshuset där de trafiktekniska 

funktionerna kommer med i ett tidigt skede och att tomten anpassas efter parkeringshusets funktioner. 

Detta bör göras innan detaljplanen är lagakraftvunnen för att få tomter som möjliggör ett funktionellt 

och ekonomiskt hållbart parkeringshus. 

  

I planprogrammet har 0,8 bilplatser per lägenhet bedömts som realistiskt att utgå ifrån. Parkeringstalet 

behöver studeras närmare i detaljplaneskedet då det exakta lägenhetsantalet och storleksfördelningen 

är mer känd.  

  

  

Vägar och gator 
I det fortsatta planarbetet är det viktigt att i detalj studera hur kvarteren ska trafikförsörjas och var 

angöring och leveranser ska ske. I möjligaste mån bör torg- och platsbildningar hållas helt fria från 

motorfordonstrafik. 

  

Den föreslagna gatusektionen för huvudgatan genom området innefattar en gångbana på ena sidan och 

en gång- och cykelbana på andra sidan. Gång- och cykelbanan har hög standard där fotgängare och 

cyklister är separerade från varandra. Det ger både en god framkomlighet för cyklister och en trygg 

miljö för fotgängare. Utmed Skogsallén har gatusektionen på den nya kopplingen som ersätter Sjöallén 

minskats i sektionen så mycket som möjligt, detta för att värna träden utmed Skogsallén. 

  

Planprogrammet föreslår att en ny koppling över Kungsbackaån skapas genom en ny bro vid 

Hamntorget. Teknik har genomfört en förstudie för olika brotyper. I kommande detaljplan för kvarteret 

Ejdern avses inte en bro vid Hamntorget att ingå. Den ska istället planeras ihop med en översyn av 

Hamntorgets framtida användning. I det kommande arbetet är det mycket viktigt att studera vilken 

trafik som ska gå på bron, och hur påverkan blir på innerstaden och befintlig bebyggelse i Västra 

Villastaden. En bro medför att träd i Sjöallén behöver tas bort, färre träd påverkas om det är endast 

gång- och cykeltrafik som tillåts eftersom det då blir en smalare bro. 
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Buller och störningar 
Angränsande vägar Kungsgatan och Varlavägen är huvudvägar i staden med mycket trafik och 

kollektivtrafik. De innebär att det finns risk för störningar genom buller och vibrationer i stadsdelen. 

Det är viktigt att utformningen av kvarter och bostäder är på ett sådant sätt att goda ljudmiljöer skapas 

inomhus liksom utomhus och på offentliga platser. Störningar i form av ljus från fordon behöver 

utredas i framtida arbete om den nya bron vid Hamntorget ska tillåta biltrafik. 

 

Utemiljö 

Sociotopvärden 

Sociotopkartan för Kungsbacka stad beskriver de sociotopvärden som har inventerats på kommunägd 

mark. I grönområdet i östra delen av programområdet förekommer sociotopvärdet Bå (båtliv), F 

(fiske), Mo (motion), Mp (mötesplats), Pi (picknick), Pr (promenad), Va (vattenupplevelse), Vi (vila) 

och i den västra delen finns värdet för L (lek) och Mo (motion). 

I och med programförslaget kommer värdena Va (vattenupplevelse) och Mp (mötesplats) att 

förstärkas. Värdet L (lek) kan eventuellt minska då planen genererar fler brukare på de redan 

existerande allmänna lekytorna. Eventuellt kan även värdet Vi (vila) minska då programförslaget 

innebär en förtätning och därmed en ökad mängd brukare. 

 

Grönområden/stråk/spridningskorridorer 

Genom programområdet sträcker sig Sjöallén och Skogsallén som är två historiskt värdefulla alléer. 

Som det även beskrivs i programmet omfattas de av biotopskydd och bedöms ha höga biologiska, 

kulturella och sociala värden. I det fortsatta arbetet är det viktigt att vidta skyddsåtgärder så att träden 

inte skadas vid byggnation. 

 

Barnperspektiv 

I och med den stora mängden nya bostäder i området och i närliggande områden kommer trycket öka 

betydligt på befintlig lekplats. Risk finns att det inte finns utrymme för alla barns lek. Barn som trivs i 

en mer tillbakadragen roll kan få svårt att ta plats. Utrymme för den fria leken behöver värnas liksom 

platser för äldre barn då ett barnperspektiv innebär barn i åldrarna 0–18 år. I det fortsatta arbetet med 

planen bör detta studeras vidare. 

 

Jämställdhet och jämlikhet 

I kommande arbete med platsers utformning på allmän platsmark bör ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv tas i beaktande. 
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Tillgänglighet- höjdskillnader 

Platser och områden ska, där det är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer med 

nedsatt rörelse-och/eller orienteringsförmåga. 

 

Avfall & Återvinning 

Avfall & återvinning har inget att erinra annat än att den befintliga Återvinningsstationen inom 

området behöver flyttas till annan plats helst inom närområdet. FTI (Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingen) bör får möjlighet att yttra sig. 

 

Vatten och avlopp 

Höjdsättning av området är viktig och bör lämnas stor omsorg. Extrema regn, som inte kan hanteras i 

ledningssystemet, måste kunna avrinna ytledes mot Kungsbackaån utan att byggnader skadas. 

Kvartersmark ska ligga högre än gator för att undvika skador på byggnader vid översvämning på grund 

av höga nivåer i Kungsbackaån eller vid skyfall. Rekommenderad lägsta golvnivå i området är + 3,0 m 

(RH2000) enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Framkomligheten för räddningsfordon 

vid översvämning måste också beaktas.  

 

Bredband 

Kungsbacka Bredbandsnät kommer inom programområdet att bygga ut fibernätet för att möjliggöra 

anslutning till Kungsbacka Bredbandsnät. 
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1 Inledning 

Framtagande av ett planprogram pågår för kvarteret Ejdern som ligger mycket 

centralt i Kungsbacka stad. I öster avgränsas området av Sjöallén och Kungsbackaån 

som gränsar mot innerstaden. I söder ligger Skogsallén som gränsar mot Västra 

Villastaden och i norr angränsar området till området Valand och Kungsgatan.  

I arbetet med planprogrammet behöver trafiksystemet inom området ses över och 

anpassas till områdets nya funktion och bebyggelse. Denna trafikutredning redovisar 

olika alternativa huvudstråk för motorfordonstrafik genom området. 

Det är i nuläget inte känt om den befintliga skolbyggnaden (Alléskolan) ska bevaras 

eller rivas och båda alternativen har därför inkluderats i trafikutredningen.  

 

Figur 1. Flygfoto från området. Gul streckad markering visar plangräns. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Kungsbacka kommun är huvudman för Kungsgatan samt gatorna vid Sjöallén och 

Skogsallén. Programområdet har genomfartstrafik via Sjöallén till Västra villastaden. 

Inom programområdet finns även Bissmarksgatan och Biskopsgatan som fungerar 

som tillfartsgator till befintliga bostäder och förskola i västra delen av området. 

Kungsgatan, som är en välanvänd genomfartsväg i centrala Kungsbacka, ligger 

direkt norr om programområdet. Kungsgatan har en årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 

17 300 fordon/dygn (2014). Kungsgatan är hastighetsbegränsad till 30 km/h vid 

programområdet. Sjöallén har en årsdygnstrafik på cirka 800 fordon (2019). Gatan 

vid Skogsallén, som utgör gräns mot bostadsområdet i Västra villastaden, är 

enkelriktad och kan endast trafikeras i östlig riktning. 

Längs med Sjöallén finns en kombinerad gång- och cykelbana som ansluter till 

Kungsgatan i norr. I öst-västlig riktning finns gång- och cykelbana längs med vardera 

sida av Kungsgatans samt längs Skogsallén. Mellan 2014–2017 har det gjorts 

mätningar för antalet cyklister längs Kungsgatan på en fast mätpunkt på cykelbanan 

där antalet cyklister varit omkring 110 000 cyklister/år. 

I närområdet finns två kollektivtrafikhållplatser: Kungsgatan samt Sjöallén. På 

hållplatsen Kungsgatan stannar fem busslinjer som kör mot Onsala, Vallda, Särö och 

Kullavik. Alla busslinjer har koppling till Kungsbacka station. Hållplatsen Sjöallén i 

södra delen av programområdet trafikeras i norr- och södergående riktning av linje 2 

som går mellan Kolla och Hede station.  
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Figur 2. Nuvarande trafikering för fordonstrafik i området. Svarta linjer visar fordonstrafik och gröna 
linjer huvudnät för gång- och cykel. I närområdet finns hållplatsen Sjöallén samt Kungsgatan. 
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3 Programförslaget 

Programmet föreslår en utbyggnad av cirka 250 bostäder. Utöver bostäder skapas 

även flertalet kontors- och verksamhetslokaler, en förskola och ytor för rekreation. 

Förslaget redovisar två alternativa markanvändningar för Alléskoltomten. Ett förslag 

innebär att skolbyggnaden finns kvar och integreras i den nya bebyggelsen. Ett annat 

förslag innebär att skolan rivs och ersätts med nya byggnader.  

De stora antalet parkeringsplatser som finns inom kvarteret Ejdern idag ersätts i ett 

stadsmässigt parkeringshus mot Kungsgatan som kompletteras med andra funktioner 

som till exempel kontor och kommersiella ytor. Intentionen med programmet är även 

att utveckla området intill Kungsbackaån där parkmiljöer och kontakten med ån ska 

stärkas inklusive att möjliggöra för en ny bro över Kungsbackaån från Hamntorget. 

Programmet syftar även till ett säkerställande av Skogsallén och lekparken i 

programmets södra och västra del.  

 

 

Figur 3. Illustration programförslaget. 
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4 Alternativa gatusträckningar inom 
området 

För planprogrammet har alternativa huvudstråk för motorfordonstrafik genom 

området utretts, dessa redovisas nedan. Samtliga alternativ utgår från att den norra 

delen av Sjöallén med in- och utfart till Kungsgatan tas bort. Trafikering inom de nya 

kvarteren har inte utretts. 

4.1 Alternativ A – enkelriktade gator på vardera sida vid Skogsallén 

I alternativ A frigörs Sjöallén från motorfordonstrafik mellan Skogsallén och 

Kungsgatan. Trafik till och från området Ejdern leds via ny gata som i norr ansluter 

till befintlig cirkulationsplats vid Kungsgatan. I söder ansluter gatan till Skogsallén 

där trafiken delas på två enkelriktade gator, se Figur 4. Vid anslutningen till 

Skogsallén korsas den befintliga trädallén vilket innebär att trädens droppzon 

påverkas. Den enkelriktade gatan mellan Skogsallén och Alléskolan behöver placeras 

utanför trädens droppzon.  

 

+ Trafik leds via befintlig cirkulationsplats istället för korsningen 

Kollavägen/Kungsgatan vilket är bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

+ Sammanhängande grönstråk längs ån mellan Skogsallén och Kungsgatan. 

- Gatan som korsar trädallén innebär påverkan på befintliga träd i allén. 

- Gång- och cykelbanan i Skogsallén korsas av motortrafik på två platser. 

- Befintliga fastigheter längs den östra delen av Skogsallén påverkas av ökad 

trafikmängd 

 Vidare utredning kring möjligheten att trafikera med buss behövs 
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Figur 4. Trafikering i alternativ A. Svarta linjer visar fordonstrafik och gröna linjer huvudnät för gång- 
och cykel. 
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4.2 Alternativ B – dubbelriktad gata norr om Skogsallén 

I alternativ B frigörs Sjöallén från motorfordonstrafik mellan Skogsallén och 

Kungsgatan. Trafik till och från området Ejdern leds via ny gata som i norr ansluter 

till befintlig cirkulationsplats vid Kungsgatan. I söder ansluter gatan till Sjöallén på 

den norra sidan om Skogsallén, se Figur 5. Utrymmet mellan Alléskolan och 

alléträdens droppzon är för smal för att tillåta en dubbelriktad gata, vilket innebär att 

alternativet har stor påverkan på flertalet träd om Alléskolan bevaras. Om Alléskolan 

rivs finns tillräckligt med utrymme för att inte påverka befintliga träd. 

+ Trafik leds via befintlig cirkulationsplats istället för korsningen 

Kollavägen/Kungsgatan vilket är bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

+ Sammanhängande grönstråk längs ån mellan Skogsallén och Kungsgatan. 

+ Om Alléskolan inte ska bevaras innebär alternativet ingen påverkan på träden 

i Skogsallén. 

- Ej genomförbart utan stor påverkan på befintliga träd i Skogsallén om 

Alléskolan ska bevaras 
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Figur 5. Trafikering alternativ B. Svarta linjer visar fordonstrafik och gröna linjer huvudnät för gång- och 
cykel. 
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4.3 Alternativ C – dubbelriktad gata som ansluter till Sjöallén 

I alternativ C leds trafiken till området via ny dubbelriktad gata som i norr ansluter 

till befintlig cirkulationsplats vid Kungsgatan och i söder till Sjöallén vid Alléskolan, 

se Figur 6. Träden i Skogsallén påverkas inte. Jämfört med nuläget frigörs yta vid ån 

från fordonstrafik, dock frigöra mindre yta än i alternativ A. 

+ Trafik leds via befintlig cirkulationsplats istället för korsningen 

Kollavägen/Kungsgatan vilket är bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

+ Ingen påverkan på träden i Skogsallén. 

+ Sammanhängande grönstråk längs ån mellan Alléskolan och Kungsgatan. 

- Mindre sammanhängande grönstråk än alternativ A. 
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Figur 6. Trafikering alternativ C. Svarta linjer visar fordonstrafik och gröna linjer huvudnät för gång- och 
cykel. 
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4.4 Alternativ D - Bortvalt  

Skogsallén dubbelriktas 
I alternativet leds trafiken till området via Skogsallén som dubbelriktas. Detta 

alternativ är inte genomförbart på grund av att det inte finns tillräckligt med utrymme 

för att dubbelrikta Skogsallén även om parkeringsplatser längs gatan tas bort. 

 

 

Figur 7. Alternativ D - bortvalt alternativ dubbelriktad Skogsallé. Svarta linjer visar fordonstrafik och 
gröna linjer huvudnät för gång- och cykel. 
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Planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad 
- Väster om ån, etapp 2
Samråd 19 januari - 23 februari 2021

Nu planerar vi för att utveckla kvarteret 
Ejdern som ligger centralt i Kungsbacka.  
Området ska bli en attraktiv stadsdel 
som kopplas ihop med de mest centrala 
delarna av staden: Kungsbacka innerstad, 
stadsdelen Valand och Kungsmässan. 

2009 beslutade kommunfullmäktige om stadsom-
vandlingsprojektet Väster om ån, som innebär att 
centrum byggs ut med bostäder, handel och kon-
tor samt knyter samman Kungsmässan med in-
nerstaden genom ett nytt stråk. Stråket är viktigt 
för att centrum ska bli en helhet och inte uppfat-
tas som enskilda delar. Stadsdelen Valand utgör 
etapp 1, som håller på att uppföras, och Ejdern 
utgör etapp 2. 

Planprogrammet för kvarteret Ejdern omfattar ett 
40 000 kvadratmeter stort centralt beläget område 
mellan innerstaden och Kungsmässan, cirka 400 
meter väster om Kungsbacka station. Området be-
står idag till stor del av gles bebyggelse, trafikytor 
och markparkering. Genom att skapa förutsätt-
ningar för nya kvarter med centrumverksamheter, 
bostäder och grönområden kan vi få en levande 
och attraktiv centrumkärna som kopplar samman 
stadens mest centrala delar. 

Ejdernområdet avses att kompletteras med bostä-
der, centrumverksamheter, centrumstråk, parke-
ringshus, mötesplatser och förstärka befintliga 
grönområden. Programmet visar på att det kan bli 
cirka 250 nya bostäder. Genom områdets norra 
del kopplar centrumstråket samman innerstaden 
med stadsdelen Valand och Kungsmässan. Stråket 
utformas med hög stadsmässighet och bebyggels-
en har bottenvåningar med restauranger, butiker, 
kontor, kaféer med mera för att öka attraktiviteten 
och flödet av människor. Västra Villastaden och 
Sjöallén kan kopplas till innerstaden och Hamn-
torget via en ny bro för att öka tillgängligheten till 
området. 

Volymstudie över programområdet som visar möjliga utbyggnader.

Planprogrammets läge i kommunen. 

- kungsbacka.se/aktuellaprojekt
- Stadshusets entré
Kontakta gärna: 

Här finns programförslaget!

Maria Malone, planarkitekt 
maria.malone@kungsbacka.se 0300 83 40 41

Anna Wibling, exploateringsingenjör 
anna.wibling@kungsbacka.se 0300 83 44 23

Nu kan du lämna synpunkter på förslag till plan-
program för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad 
- Väster om ån, etapp 2. Senast 23 februari 2021 
vill vi ha dina synpunkter. Kom ihåg att ange ditt 
namn, adress och fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst:

www.kungsbacka.se/aktuella projekt

Skicka till: 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

eller

Samhällsbyggnadskontoret 
Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka

Digitala samrådsmöten kommer hållas vid följande 
tillfällen:

Tisdagen den 2 februari kl. 15-16

Tisdagen den 2 februari kl. 16.30-17.30

Tisdagen den 2 februari kl. 18-19

Onsdagen den 3 februari kl. 15-16

Onsdagen den 3 februari kl. 16.30-17.30

Onsdagen den 3 februari kl. 18-19

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer per 
möte. Information om hur du anmäler dig till ett 
möte finns på:

www.kungsbacka.se/aktuella projekt

Välkommen med synpunkter!

Förslag på Planprogramskarta

Etappindelning för stadsomvandlingsprojektet 
Väster om ån, beslutad av kommunfullmäktige 
2009.  
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Tillsammansodling 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik godkänner ansökan om odling på allmän plats från gruppen Kungsbacka 

Tillsammansodling på delar av grönytan mellan Almvägen, Skogsallén, Onsalavägen och Kungsgatan.  

Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att teckna avtal när parterna är överens.   

 Sammanfattning av ärendet 

En ansökan har inkommit till Teknik om att få starta en tillsammansodling/stadsodling. Sökanden, 

Kungsbacka tillsammansodling, är en ideell förening som önskar använda den grönyta som ligger 

mellan Almgatan, Skogsallén, Onsalavägen och Kungsgatan uppe vid Tingbergsrondellen. Ansökan 

grundar sig på de riktlinjer samt avtal för stadsodling som antogs av nämnden för Teknik 2014. 

Sökande har önskat just denna plats för att odlingen behöver ett ”skyltfönster”, och de menar att 

platsen måste synas väl och ligga centralt för att kunna öppna dörrar till ett mer medskapande 

samhälle. Sökanden har i sin ansökan bland annat uppgett att de vill skapa en ny typ av social yta för 

människor som vill odla mat tillsammans och en ökad trivsel i området samt en ökad ansvarskänsla för 

gemensamma ytor.   

En förutsättning för en odling på den aktuella ytan är att storlek och placering anpassas efter vad 

kommunen anser är lämpligt gällande jordmån, befintlig ängsbräsma, befintliga och framtida 

ledningar, befintlig bebyggelse längs med Almvägen samt andra framtida ändrade förhållanden som 

kan påverka odlingen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-17 

Riktlinjer för odling på allmän plats i Kungsbacka, 2014-04-04 

Verksamhetsbeskrivning Kungsbacka Tillsammansodling 2021-01-22 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadskontoret, för kännedom 
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Beskrivning av ärendet 

Odling på allmän plats har funnits på försök 2014 - 2018. I ansökan lyfts ordet Tillsammans fram som 

en viktig pusselbit till att få igång intresset för Stadsodling i Kungsbacka. I en tillsammansodling sköts 

alla växtbäddar gemensamt och arbetet bildar en större gemenskap än om var och en sköter sin låda. 

Frågeställningar som förvaltningen har övervägt vid behandling av ansökan  

Konkurrerar verksamheten med framtida användning av platsen, ledningsdragningar eller annat?  

Platsen kan upplåtas under förutsättning att avtalet begränsas med en överenskommen ömsesidig 

uppsägningstid. 

Är detta en lämplig yta för stadsodling eller ska vi anvisa annan plats i våra större parker och andra 

grönytor? 

Platsen kan anses som lämplig förutsatt att inga andra byggnationer eller användningsområden är 

planerade från andra delar av kommunen. Förvaltningen har efterhört med Samhällsbyggnadskontoret 

som inte har några synpunkter på användningen av ytan utifrån de planer som finns för framtiden. 

I marken finns fiber, elledningar, dagvattenledningar, vattenledningar och spillvattenledningar som 

kan begränsa användningen och styra vilka former av odling och anordningar som kan utföras. I 

planen för förtätning av staden kommer nya ledningar behöva dras på denna plats, beräknad byggstart 

ca 2023 (preliminär uppgift, gäller fjärrvärme och fiber).  

 

 

 

Karl Lundgren     Solveig Larsen Gunnarsson 

Förvaltningschef    Landskapsingenjör 
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  
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§ 16 Dnr 2021-00078  

Tillsammansodling 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet och överlämnar ärendet utan 

eget ställningstagande till nämnden för Teknik. 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan har inkommit till förvaltningen om att få starta en 

tillsammansodling/stadsodling. Sökanden, en ideell förening: Kungsbacka 

tillsammansodling, önskar använda den grönyta som ligger mellan Almgatan, 

Skogsallén, Onsalavägen och Kungsgatan uppe vid Tingbergsrondellen. Ansökan 

baserar sig på de riktlinjer samt avtal för stadsodling som antogs av nämnden 

2014. (Dessa är i behov av uppdatering och förnyelse.) 

Sökande har önskat just denna plats för att odlingen behöver ett ”skyltfönster”, och 

de menar att platsen måste synas väl och ligga centralt för att kunna öppna dörrar till 

ett mer medskapande samhälle. Sökanden har i sin ansökan bl.a uppgett att de vill 

skapa en ny typ av social yta för människor som vill odla mat tillsammans och en 

ökad trivsel i området samt en ökad ansvarskänsla för gemensamma ytor. 

Diskussion förs kring placeringen av den föreslagna ytan och alternativa förslag på 

ytor.   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsbeskrivning - Kungsbacka Tillsammansodling 

Riktlinjer för odling på allmän plats i Kungsbacka 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om de vill ta beslut idag eller 

om ärendet ska bordläggas och finner att ärendet bordläggs samt överlämnas utan 

eget ställningstagande till nämnden för Teknik. 

 



  
 

Teknik 
Trafik & Park 
Kerstin Lönnhag 
Direkt 0300-83 89 27 
kerstin.lonnhag@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun
Teknik

434 81 Kungsbacka

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 71 00

teknik@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se    
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Riktlinjer för stadsodling i Kungsbacka 
 
Dessa riktlinjer har tagits fram för att möjliggöra och uppmuntra till stadsnära odling,  
i enlighet med Kungsbacka kommuns miljömål. 
 
Allmän platsmark 
Allmän platsmark får enligt lag inte göras otillgänglig för allmänheten. Detta betyder 
att man inte får stängsla in ett odlingsområde på allmän plats. I plan- och bygglagen, 
PBL, finns inga hinder för odling på allmän plats; park eller natur. Att göra en 
avgränsning med staket eller häckar är tillåtet, men det måste finnas olåsta grindar 
som allmänheten kan passera igenom. Utformning av avgränsning av området ska 
utföras i samråd med kommunen (förvaltningen för Teknik). 
 
Kompostering av trädgårdsavfall  
När det gäller trädgårdsavfall krävs inga tillstånd från kommunen. Trädgårdsavfall 
får komposteras på fastigheten under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för 
omgivningen. När det gäller kompostering av hushållsavfall måste, enligt lag, 
behållaren vara sluten så att inga råttor eller andra skadedjur kan komma in i den. 
Kungsbacka kommun har som krav att man ansöker om tillstånd till nämnden för 
Miljö och Hälsoskydd om man tänker upprätta en kompost för hushållsavfall. Se 
Renhållningsordning för Kungsbacka kommun, 2010-02-09. 
 
Sophämtning 
För den kommunala avfallshanteringen gäller dels bestämmelserna i miljöbalken, 
dels till miljöbalken underliggande förordningar samt andra lagrum rörande 
avfallsområdet. Avfall ska förvaras och hämtas i den typ av avfallsbehållare som 
föreskrivs av Kungsbackas renhållningsverksamhet. Se Renhållningsordning för 
Kungsbacka kommun, 2010-02-09. 
 
Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den kan stängas och transporteras. För tung 
behållare töms inte. Avfallsbehållare skall vara uppställd så att hämtning underlättas. 
Se Renhållningsordning för Kungsbacka kommun, 2010-02-09. 
 
  



 

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (4) 

  
 

Toalett 
Tillstånd krävs för att upprätta en bajamaja eller mulltoalett. Tillståndet söks hos 
förvaltningen för Miljö och Hälsa, Kungsbackas kommun. 
 
Bod för trädgårdsredskap mm 
När det gäller odling på parkmark kan det behövas upprättas bodar för 
trädgårdsredskap och dylikt som odlarna kan använda. Mindre bod för redskap får 
ställas inom eller i direkt anslutning till odlingsområdet efter överenskommelse med 
kommunen. Boden får inte överstiga måttet 3 m x 2 m och ska vara flyttbar. Enligt 
plan- och bygglagen krävs det bygglov från kommunens förvaltning för Plan och 
Bygg för nybyggnad. 
 
Kemiska produkter 
Enligt Miljöbalkens 2 kap Allmänna hänsynsregler ska alla som bedriver, eller avser 
att bedriva en verksamhet, eller vidta en åtgärd, undvika att använda sådana kemiska 
produkter eller biotekniska organismer som kan medföra risker för människors hälsa 
eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan 
antas vara mindre farliga.  
 
Gödsling och bekämpningsmedel 
Inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas vid odlingen. Väl 
brunnen naturgödsel är tillåten och ska grävas ner direkt vid påförande. Exempelvis 
kan hästgödsel från centrumnära stall användas till odlingarna. 
 
Typ av odling 
Inom den upplåtna odlingsytan får det odlas blommor, kryddor, bär, grönsaker och 
rotfrukter. Dessa ska vara örtartade eller buskar inte träd. 
 
Täckning av odlingsytor 
Täckning av odlingsytor med plast är inte tillåten. 
 
Växthus och drivbänkar 
Växthus och drivbänk får uppföras men ska utformas så att skada på människor och 
djur inte kan föreligga. Glas är inte tillåtet. Växthus och drivbänkar ska tas omhand 
vid eventuell avveckling av odling. 
 
Nedskräpning 
Miljöbalkens materiella regler om nedskräpning, 15 kap, säger att ingen får skräpa 
ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 
 
Försäljning 
Enligt PBL får stadsodling endast bedrivas icke kommersiellt. Dock får viss 
försäljning av överskott ske, så länge det är inom ramarna för skatteverkets regler om 
inkomst av hobby. Tillställningar som exempelvis skördefester, växtbytardagar och 
liknande är tillåtna. 
 
Områden som kan bli aktuella för odling 
Kungsbacka kommun vill uppmuntra stadsnära odling på parkmark och har generellt 
en positiv inställning till att befintlig parkmark nyttjas för odling. De områden som 
inte kan bli aktuella för odling är kommunens anlagda ”finparker” samt områden 
som är av betydelse för allmänhetens lek och spontanidrott. Val av lämpliga 
odlingsytor bör för att få störst genomslag göras utifrån förslag från intresserade 
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odlarföreningar och lämplighetsbedömas från fall till fall. Området ska ligga minst 
5m från allmän väg och minst 10 m från närmsta bebyggelse. 
 
Vem får odla på allmän plats? 
Kommunen kommer endast att teckna skötselavtal för odling på allmän plats med 
föreningar eller organisationer och inte med enskilda personer. Inom föreningen ska 
ansvarig kontaktperson/er utses. Det är sedan föreningens ansvar att organisera 
odlingen och ansvara för att de enskilda odlarna inom föreningen följer gällande 
lagar, riktlinjer och annat som anges i ett upprättat skötselavtal mellan kommunen 
och föreningen. 
 
 
Kommunens ansvar 
 
Iordningställande av mark 
Kommunen tillhandahåller grovbearbetad (fräst) mark om så önskas för det område 
som anmälts ska odlas. 
 
Provtagning av jord 
Kommunen ansvarar för att jordprover tas på det aktuella odlingsområdet för att 
säkerställa att området inte är förorenat. 
 
Avtal 
Kommunen ansvarar för upprättande av avtal mellan kommunen och 
odlarföreningen. På förvaltningen för teknik, avdelningen Planering - Trafik & Park 
är landskapsarkitekterna ansvariga för kontakterna med odlarföreningarna. Dessa 
personer kan också vara behjälpliga med informationsgenomgångar gällande 
riktlinjerna. Förutom detta avtal krävs även polistillstånd för nyttjande av allmän 
plats. 
 
Avveckling av verksamheten 
Om odlingsverksamheten inte sköts och föranleder upprepade klagomål från 
medborgare och närboende har kommunen rätt att avveckla odlingsområdet efter 
samråd med berörd förening. 
 
 
Odlarföreningens ansvar 
 
Ansvar för ordning och reda 
Föreningen ansvarar för att gällande lagar, regler och riktlinjer följs inom 
odlingsområdet. Föreningen ansvarar under odlingsperioden för att odlingsområdet 
med eventuella odlingsbänkar, mm är i sådant skick att skada på människor, djur och 
miljö ej föreligger. Alla objekt som införskaffats till odlingen avlägsnas efter 
avveckling av verksamheten. Om vandalisering eller annan typ av förstörelse av 
odlingsområdet sker så är det föreningens ansvar att städa upp och återställa 
odlingsområdet. 
 
Iordningställande av området 
Föreningen ansvarar för ytterligare önskat iordningställande av området efter 
kommunens grovbearbetning av området, såsom exempelvis avgränsning av 
odlingsytor och odlingsbäddar. 
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Renhållning 
Odlarföreningen ansvarar och bekostar sopkärl och annan typ av renhållning som 
behövs för att området ska vara prydligt och välskött. 
 
Vatten 
Föreningen ansvarar för och bekostar bevattningen av odlingsområdet. Om 
kommunalt vatten krävs för att kunna få tillgång till vatten så kan kommunen om så 
önskas och om möjligheter finns ordna detta till självkostnadspris för föreningen. 
Uppsamling av regnvatten kan med fördel göras i lämpliga kärl. 
 
Sanitära faciliteter 
Odlingarna är belägna stadsnära och nära bostäder där sanitära faciliteter generellt 
inte anses behövs ordnas ytterligare. Om föreningen anser sig ha behov av ytterligare 
sanitära faciliteter så ansvarar och bekostar föreningen detta. Tillstånd för 
upprättande av ex bajamaja ges av förvaltningen för Miljö och Hälsa, Kungsbacka 
kommun. 
 
Avveckling av verksamheten 
Om föreningen vill avveckla odlingen inom det upplåtna området så ansvarar 
föreningen för att området återställs till ursprungligt skick eller på sådant sätt som 
överenskommes med kommunen. 
  
Trafik 
Inga transporter med bil, traktor el dyl. får ske utanför allmän gata/väg. Gräsytor 
eller gång- och cykelväg får inte användas som körväg. Eventuella körskador klassas 
som skadegörelse på allmän plats/parkmark. Parkering får endast ske på anvisad 
plats. 
 
 



Verksamhetsbeskrivning		
Kungsbacka	Tillsammansodling		

–	Stadsodling	i	centrala	Kungsbacka	
	
	

	
	
	
	
	
För	frågor,	kontakta:	
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En liten odling med stora visioner 
Vi	är	inspirerade	av	de	globala	målen	för	hållbar	utveckling,	Agenda	2030*,	och	triggade	av	
Kungsbacka	kommuns	hållbarhetsbokslut	2009	(bättre	kan	vi).	Vi	vill	bygga	upp	en	lokal	
stadsodling	i	centrala	Kungsbacka,	där	vi	skapar	ett	klimatsmart	ekosystem	för	biologisk	
mångfald.	Vi	vill	också	stärka	den	organisatoriska	mångfalden	i	vår	stad	och	skapa	nya	rum	
för	samverkan,	som	utvecklar	odlingskunskap,	experimentlust	och	drömmar	om	framtiden.		
	
Det	finns	något	helt	fantastiskt	med	att	så	ett	frö	och	se	det	växa.	Rötter	som	förankrar	sig	i	
jorden,	växtkraften	som	exploderar	när	ljus,	vatten	och	näring	kommer	samman.	Vetskapen	
om	att	naturen	gör	detta	helt	på	egen	hand,	om	och	om	igen.	Att	själv	få	vara	med	i	
naturens	ekosystem;	se	och	lära,	en	möjlighet	att	få	ge	och	inte	bara	ta.	Vi	vill	skapa	
förutsättningar	och	en	plats	där	man	kan	få	erfara	och	uppleva	sådant	som	man	inte	kan	
skriva,	läsa	eller	prata	sig	till.	Erfarenheter	i	naturens	takt,	genom	att	uppleva	och	
genomleva,	med	alla	våra	sinnen	påkopplade.	Vi	vill	dela	våra	sinnesintryck	och	
förnimmelser	av	det	som	skapar	mening,	ökad	livsglädje	och	förståelse	för	oss	själva	och	
andra.		
	
I	takt	med	att	Kungsbacka	kommun	ska	växa	och	förtätas	**,	kommer	de	hårdgjorda	ytorna	
att	öka	i	vår	stad.	I	klimatmedvetna	städer	bryter	man	nu	upp	betongstrukturer	för	att	
bättre	kunna	absorbera	skyfall	och	havsnivåhöjningar.	Klimatförändringarna	kommer	att	
ställa	större	krav	på	de	gröna	mellanrummen	i	våra	bostadsområden	och	kunskap	om	vilka	
ekosystemtjänster	naturen	kan	leverera,	är	ny	kunskap	som	kommer	att	vara	avgörande	för	
våra	livsmiljöer.	
	
I	vår	stadsodling	vill	vi	skapa	en	plattform,	där	det	finns	utrymme	och	tillit	att	praktisera	
samverkan	och	partnerskap	mellan	kommunens	olika	förvaltningar,	näringsliv,	ideell	sektor	
och	privatpersoner.	Vi	vill	praktiskt	tillämpa	gemensam	kunskap	och	nyfiket	utforska	nya	
odlingsteorier.	Vi	vill	iterera	idéer,	genom	att	bygga	prototyper,	testa	och	dra	slutsatser	för	
att	på	så	vis	förädla	gemensam	kunskap	och	skapa	nya	sammanhang.	Vi	vill	sprida	kunskap	
genom	att	göra	detta	tillsammans.	
	
I	framtidens	städer	ser	vi	stadsodling	som	ett	naturligt	inslag.	Vi	ser	odlingen	som	en	viktig	
kunskaps-	och	utbildningsyta	för	ett	robustare	lokalsamhälle.	Odlingen	finns	där	för	att	öka	
biologisk	mångfald	och	visa	på	hur	man	kan	odla	i	säsong,	året	runt.	Att	tomater	inte	växer	i	
december-Sverige,	att	gurkor	inte	alltid	är	raka	och	att	du	inte	dör	av	att	äta	ett	salladsblad	
som	en	snigel	har	mumsat	på.		
	
Vi	vill	skapa	en	ny	typ	av	social	yta	för	människor	som	vill	odla	mat	tillsammans,	efter	egen	
förmåga,	intresse	och	lust.	Där	intresset	för	mat	och	odling	förenar	och	som	är	bortom	ålder,	
kön,	religion,	klass,	etc.	Vi	vill	skapa	en	välkomnande	yta	med	lågt	insteg	för	den	som	vill	
vara	med.	Via	odlingen	vill	vi	skapa	gemenskap,	medvetenhet	och	ett	hållbart	blomstrande	
grannskap.		
	
Så	vi	sätter	vårt	första	frö,	i	form	av	denna	verksamhetsbeskrivning	och	önskar	er	nöjsam	
läsning.	
	
	
*	Vi	tar	primärt	avstamp	i	mål	12,	13,	15	och	17	och	sekundärt	i	mål	2,3	och	4.	
**Nyss	antagen	översiktsplan	KBA	Kommun	 	
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Stadsodling - Kungsbacka Tillsammansodling 
Kungsbacka	Tillsammansodling	ska	som	ideell	förening	bedriva	stadsodling	av	grönsaker,	
kryddor,	bär,	blommor	och	bin.	Med	syfte	att	odla	jorden,	inspirera,	utveckla,	lära,	skapa	
kreativitet	och	gemenskap.	Alla	är	välkomna,	gammal	som	ung,	nybörjare	eller	erfaren	
spelar	ingen	roll,	vi	gör	det	tillsammans.	Odlingen	ska	inspireras	av	permakulturens	
principer;	omsorg	om	jorden,	omsorg	om	människor	och	en	rättvis	fördelning.	Detta	innebär	
i	praktiken	att	få	till	ett	regenerativt	ekosystem	där	människor,	miljön,	mikroliv	och	insekter	
samspelar	med	varandra.	Ingen	jord	hålls	bar,	avfall	återanvänds	och	återförs	till	jorden	och	
som	täckmaterial.	En	mångfald	av	växter,	både	fleråriga	och	ettåriga.	Blommor	och	bin	i	
odlingen	ska	vara	ett	naturligt	inslag.			
	
Vad är en tillsammansodling? 
Begreppet	tillsammansodling	handlar	om	hur	odlingsplatsen	sköts	om	och	administreras.	Till	
skillnad	från	enskilda	odlingslotter	eller	egen	pallkrageodling,	innebär	tillsammansodling	att	
tillsammans	planera,	genomföra	och	sköta	om.	Vi	delar	på	jobbet,	ansvaret	och	skörden.	Vi	
gör	det	tillsammans,	vi	lär	och	inspireras	av	varandra.	De	stora	penseldragen	bestäms	
tillsammans	och	lämnar	utrymme	för	individuella	önskemål	om	vilka	grödor	som	ska	odlas.	
En	tillsammansodling	skapar	en	tydlig	gemenskap,	en	större	ansvarskänsla	och	ett	
engagemang.	Ålder	eller	språk	begränsar	inte,	det	finns	få	fel	och	många	rätt.	Olika	
erfarenheter	och	bakgrund	är	en	tillgång.	Du	kan	komma	långt	med	Google	eller	böcker,	
men	du	kan	komma	ännu	längre	tillsammans.		
	
Vilka är vi? 
Bakom	Kungsbacka	Tillsammansodling	står:	

Ø 	
		

 	 	
	

 	 	
	

 	 	
	

	

 	 	
	

Vi	träffades	via	Kungsbacka	Trädgårdsvänner	och	har	tillsammans	145	års	odlingserfarenhet.	
Vi	delar	ett	intresse	för	trädgård	och	odling	och	vill	nu	ta	det	ett	steg	längre	och	göra	något	
tillsammans	för	vår	stad.	Vi	vill	göra	detta	för	oss	själva,	för	varandra	och	vi	vill	dela	vår	
odlarglädje	med	andra.		
	
Det	är	tråkigt	och	svårt	att	vara	ensam	i	sitt	intresse,	men	tillsammans	kan	vi	inspirera	och	
lära	av	varandra.	Vi	vill	testa	odling	vi	inte	kan	göra	hemma,	som	odling	tillsammans	och	att	
odla	i	större	skala.	Vi	vill	få	barn	att	äta	grönsaker	och	förstå	var	mat	kommer	ifrån.	Vi	vill	
sprida	budskapet	om	närodlat,	ekologiskt	och	regenerativ	odling.	Vi	vill	skapa	en	miljö	där	
alla	är	välkomna,	en	gemenskap	mellan	åldrar	och	nationalitet.	Ett	fysiskt	arbete	som	tar	
bort	gränser	och	trösklar	till	konversation	och	hjälper	till	med	kontakt	med	andra	människor.	
Vi	vill	skapa	en	plats	som	människor	kan	växa	på	eller	bara	vara	på	och	njuta.			
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Föreslagen plats 
Kungsbacka	Tillsammansodling	vill	nyttja	ängsytan	längs	Almvägen,	mitt	emellan	
Kungsbackaskogen,	Västra	Villastaden	och	Tingberget,	(Kungsbacka	2:2,	plankarta	
K60/K73bl2	och	K69).	En	yta	på	ca	3500	m2.	För	att	hålla	ett	avstånd	från	allmän	väg	på	min	
5m	kvarstår	ca	2300	m2	att	nyttja;	markerat	med	orange	enligt	streckad	linje	i	bild	1.		
	

	
	
Bild	1.	Föreslagen	plats	för	Kungsbacka	Tillsammansodling	
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Varför är just denna platsen viktig 
Detta	är	en	plats	där	mycket	folk	passerar	förbi;	boende	i	närområdet,	besökare	till	
Kungsbackaskogen	och	biltrafik	som	ska	in	eller	ut	ur	Kungsbacka	stad.	Det	perfekta	
skyltfönstret	för	stadens	gröna	engagemang.	Det	går	enkelt	att	ta	sig	till	platsen	med	buss	
(hållplats	Tingberget)	och	det	finns	bra	med	parkeringsplatser	(Skogskapellet	samt	
Almgatan).	Tingberget	kommer	enligt	föreslagen	detaljplan	att	utökas	med	136	nya	
lägenheter	(totalt	422	lägenheter),	personer	som	själva	inte	har	tillgång	till	en	egen	trädgård	
varav	tillgång	till	allmänna	grönytor	och	odlingsmöjligheter	blir	av	ökad	vikt.	
	
Vi	när	en	dröm	om	att	det	kommer	att	skapas	ett	kulturellt	kluster	beläget	mellan	Fyren,	
Esteten,	det	planerade	Centrumhuset	i	kvarteret	Valand,	Alléskolan,	Innerstaden	och	
Kungsbacka	Teater.	Med	aktiva	kulturskapare	som	Norra	Hallands	Konstförening	(NHKF),	
som	arbetar	för	ett	Konstens	Hus,	Naturskyddsföreningen	som	drömmer	om	ett	Ekocentrum	
och	alla	fina	idéer	som	finns	på	verksamheter	i	en	bevarad	Alléskolebyggnad.	En	stadsodling	
blir	ett	fint	inslag	i	detta	kulturkluster,	med	många	möjligheter	till	korsbefruktning.		
	
För	oss	som	aktivt	kommer	att	bedriva	odlingsverksamheten,	är	tillgängligheten	på	den	
föreslagna	platsen	avgörande.	Att	platsen	ligger	centralt	mellan	olika	stadsdelar	är	av	extra	
vikt	för	att	kunna	engagera	fler	människor.	Att	driva	en	odling	tar	mycket	tid	och	det	är	
därför	viktigt	att	den	är	nära.	Just	denna	platsen	angränsar	till	Tingberget	och	Västra	
Villastaden	och	den	ligger	nära	Östra	Villastaden,	Varla	och	Kolla.	Vi	vill	bjuda	in	stadens	
invånare	att	skapa	en	plats	att	tillsammans	vistas	på;	en	blomstrande	park	bland	alla	
grönsaker.	Något	vi	tror	kommer	att	skapa	en	ökad	trivsel	i	området	och	en	ökad	
ansvarskänsla	för	våra	gemensamma	ytor.	Vi	hoppas	att	vår	verksamhet	ska	kunna	bli	en	
inspirationskälla	för	andra	stadsdelar	och	bidra	till	goda	händelsekedjor	i	hela	vår	stad.		
	
Vi	ser	få	exempel	på	“educational	charities	/pedagogisk	välgörenhet”	i	Sverige,	som	är	en	
vanlig	samverkansform	i	många	andra	länder.	Vi	vill	bidra	med	pedagogik	och	den	kanske	
viktigaste	målgruppen	att	inspirera	är	våra	barn.	Vi	vill	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	
kunna	samverka	med	utbildningsverksamheten.	Vi	önskar	att	denna	plats	ska	kunna	bli	en	
permanent	plats	som	ska	kunna	användas	som	ett	naturligt	inslag	i	utbildning	för	våra	för-	
och	grundskolebarn.	I	närområdet	finns	8	förskolor	och	3	grundskolor,	se	bild	2:	
	

- Kolla	Viktors	förskola,	200m	från	odlingsplatsen	
- Grundens	förskola,	450m	från	odlingsplatsen	
- Tingbergsskolan,	550m	från	odlingsplatsen	
- Varlaskolan,	650m	från	odlingsplatsen	
- Liljans	förskola,	850m	från	odlingsplatsen	
- Våra	små	hjärtan	förskola,	1km	från	odlingsplatsen	
- Varlaförskolan,	1,3km	från	odlingsplatsen	
- Kolla	backa	förskola,	1,1km	från	odlingsplatsen	
- Kollaskolan,	1,2km	från	odlingsplatsen	
- Skogsdunge	förskola,	1,3km	från	odlingsplatsen	
- Villa	Emilia	förskola,	1,3km	från	odlingsplatsen	
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Bild	2.	Förskolor	och	grundskolor	I	närområdet	
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Övrigt om marken 
Platsen	är	belägen	i	ett	högrisk-radonområde.	Dock	är	det	inte	troligt	att	växterna	tar	upp	
radon	(Forslin,	2008)	*.	Radongasens	sönderfallspartiklar	är	polonium,	vismut	och	bly	
(isotoper	av	dessa	ämnen).	Att	en	växt	skulle	förväxla	polonium	med	syre,	vismut	med	kväve	
och	bly	med	kol	och	på	så	vis	ta	upp	fel	ämne	kan	endast	ske	om	det	råder	näringsbrist	i	
jorden,	vilket	av	dessa	ämnen	endast	kan	ske	med	kväve.	Gödslar	man	växterna	ordentligt	
kan	man	se	till	att	näringsbrist	inte	uppstår	och	därmed	inte	heller	något	upptag	av	dessa	
ämnen.	Kungsbacka	Tillsammansodling	vill	även	jobba	utifrån	no-dig	principen,	med	
upphöjda	odlingsbäddar,	där	bäddar	byggs	uppåt	med	kompostjord	och	täckmaterial.	Detta	
minskar	risken	ytterligare	för	att	växterna	ska	ta	upp	skadliga	ämnen.		
	
Jordtestning	för	övriga	kemikalier	eller	gifter	är	ej	utförd	ännu.	
	
I	marken	finns	fiber,	elledningar,	dagvattenledningar,	vattenledningar	och	
spillvattenledningar.	Fritt	utrymme	kring	dessa	ledningar	för	service	kan	behöva	tas	i	
beaktning	för	odlingsytan,	en	uppskattning	(enligt	generella	mått)	kan	ses	i	bild	3.		
En	utredning	behövs	för	att	fastställa	hur	många	ledningar	som	finns,	vilka	som	är	
ledningsägare	samt	vilket	ledningsdjup,	ledningstyp	och	dimensioner	ledningarna	har.	Efter	
utredning	och	utsättning	kan	behovet	av	fritt	utrymme	kring	ledningarna	fastställas.	Det	bör	
dock	tilläggas	att	grönsaksväxter	och	blommor	har	mycket	ytliga	rötter	och	det	är	inte	troligt	
att	dessa	växter	skulle	kunna	skada	underliggande	ledningar.	Om	behov	av	service	eller	
omgrävning	av	ledningarna	uppstår	kan	vi	flytta	på	växter	och	odlingsbäddar	för	att	frilägga	
ytor	som	behövs.	
	

	
	
Bild	3.	Ledningar	i	marken	
	
*	L.	Forslin,	2008.	http://www.fobo.se/index.php/kunskapmeny/fragor-svar-meny/fragor-svar-2008-meny/227-
tar-groedorna-upp-radon	
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Utformning av odlingsplatsen 
En	första	idéskiss	av	odlingsplatsen	kan	ses	i	bild	4.	Inramning	av	högre	grödor	krävs	för	att	
minska	vindfånget	och	ge	mer	lä	till	övriga	grödor	med	hjälp	av	t.ex.	majs	eller	
jordärtskockor.	En	mångfald	av	växter	och	blommor	behövs	för	att	locka	till	sig	naturens	
egna	pollinerare,	samtidigt	som	detta	också	ökar	trivsamheten	och	det	vackra	med	odlingen.	
Specifika	blomintensiva	odlingsbäddar	ska	vara	fokus	i	odlingsplatsens	alléer	och	
huvudgångar.	En	grönsakspark	är	tänkt	i	mitten	på	odlingen,	med	plats	för	sittbänkar	där	
förbipasserande	och	föreningens	odlare	ska	kunna	slå	sig	ner	för	en	stunds	ro.	
Grönsaksparken	tänks	ramas	in	av	högre	grödor	och	spaljerade	klättrande	blommor.			
	
Att	ha	ett	bisamhälle	med	bikupor	på	odlingsplatsen	är	en	självklarhet,	förutom	hjälp	med	
att	pollinera	växter,	skapar	detta	också	en	möjlighet	för	föreningens	medlemmar	att	
förkovra	sig	och	lära	sig	om	biodling.	
	
En	viktig	växtlighet	på	platsen	är	Ängsbräsman,	en	nordisk	vildblomma	med	blomning	maj-
juni.	Därför	ska	området	där	Ängsbräsman	växer	bevaras	som	ängsmark	på	1/3	av	nyttjande	
området.	Vi	vill	slå	ängen	med	lie	enligt	metoder	för	att	på	bästa	sätt	bevara	biotopen.	
	

	
	
Bild	4.	Första	idéskiss	av	odlingsplatsen	
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I	följande	delar	beskrivs	utformningen	av	odlingsplatsen	mer	i	detalj	enligt	Riktlinjer	för	
stadsodling	i	Kungsbacka,	2014-04-04.	
	
Typ av odling och bäddar 
Kungsbacka	Tillsammansodling	ämnar	odla	grönsaker,	kryddor,	bär,	blommor	och	bin.		
No-dig-principen	eftersträvas	för	att	bibehålla	jordens	mikroliv,	minimera	ogräs	och	förenkla	
arbetet.	Wellpapp	(utan	tejp	och	metallklämmor)	läggs	då	uppepå	marken	för	att	kväva	
ogräs	i	befintlig	mark.	Uppepå	wellpappen	läggs	kompostjord	och	gödsel	20-30cm,	så	att	
bäddar	byggs	uppåt.	Själva	wellpappen	bryts	ner	efter	3–4	månader.	Odlingsbädden	täcks	
sedan	med	växtmaterial	(gräsklipp,	ensilage,	hö	mm.)	för	att	bibehålla	fukt	i	marken	och	
minimera	skötsel	och	ogräsrensning.	Med	planering	och	framförhållning	kan	bäddar	även	
byggas	året	innan	med	icke-komposterat	trädgårdsavfall	för	att	kunna	odlas	direkt	i	året	
därpå.	
	
Även	gångar	kan	bottnas	med	wellpapp	för	att	sedan	täckas	med	flis	för	att	effektivt	hålla	
borta	ogräs.	Om	marken	är	sank	och	vattenansamlingar	bildas	kan	ett	lager	med	grus	
behövas	i	botten	på	gångarna.	Vid	behov	och	för	att	förenkla	skötsel	kan	bäddarna	ramas	in	
med	träramar	för	att	hålla	jorden	på	plats	så	att	den	inte	rinner	ut	i	gångarna.			
	
Odlingstunnel 
2st	odlingstunnlar	önskas	på	odlingsplatsen	för	att	kunna	dra	upp	plantor,	förlänga	
odlingssäsongen	och	för	att	möjliggöra	odling	av	tomater,	gurka,	paprika,	chili	och	sötpotatis	
mm.	Förslagsvis	i	storlek	på	ca	30kvm	(bredd	3,7m,	längd	7,5m,	höjd	2,7m),	men	
odlingstunnlar	finns	i	många	olika	varianter	och	storlekar	och	kan	anpassas	till	Bygg-	och	
miljöförvaltningens	önskemål.	Fördelen	med	att	ha	2st	odlingstunnlar	är	att	kunna	separera	
plantor	som	ej	trivs	att	odlas	tillsammans	(som	t.ex.	gurka	och	tomat	som	har	olika	
fuktbehov).	Med	odlingstunnlar	med	täckta	sidor	kan	man	i	stort	sett	odla	året	om,	och	
odlingen	blir	inte	lika	väderberoende.	Dessa	ytor	kan	även	nyttjas	för	att	värma	sig	blöta	och	
regniga	dagar	och	förenklar	möjligheten	att	använda	odlingsplatsen	som	en	utbildningsyta.	
	
En	odlingstunnel	består	av	en	stomme	av	bågar	och	mellanstag	i	metall/galvaniserat	stål	och	
täcks	med	växthusplast.	Plasten	nyps	fast	i	stommen	med	klämmor	och	kan	antingen	grävas	
ner	på	sidorna	i	jorden	eller	kan	hållas	på	plats	med	sandsäckar.	Odlingstunneln	förankras	
med	jordankare	som	grävs	ned	ca	0,5m	i	marken.	Skulle	det	visa	sig	att	större	stabilitet	krävs	
kan	man	i	efterhand	komplettera	med	ankarplattor	som	grävs	ner	och	fästs	i	jordankaren.	Vi	
föreslår	också	att	växthusplasten	tas	ned	mellan	mitten	på	november	och	mitten	på	februari	
för	att	minimera	skada	som	kan	uppstå	av	hårda	vindar	och	snö.	
	
I	Riktlinjer	för	stadsodling	i	Kungsbacka,	2014-04-04	tillåts	växthus,	men	växthus	ska	
utformas	så	att	skador	på	djur	och	människor	inte	kan	föreligga.	(Glas	är	inte	tillåtet).	
Utredning	behövs	från	Bygg-	och	miljöförvaltningen	om	bygglov/bygganmälan	krävs	för	att	
sätta	upp	en	odlingstunnel,	samt	om	det	finns	begränsningar	i	storlek/antal.	Odlingstunnlar	
kan	enkelt	monteras	ned	och	kräver	ingen	fast	byggnation.		
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Kompostering, avfall och renhållning 
Komposten	är	hjärtat	i	odlingen,	kompostering	binder	kol	i	jorden,	det	ger	liv	och	näring	till	
kommande	grödor,	och	självklart	ska	därför	även	komposterna	utformas	vackert,	flätade	
med	hassel	eller	pil.	Komposterna	ska	placeras	på	en	central	plats	i	odlingen.	Enligt	
permakulturens	principer*	ska	allt	avfall	återföras	till	jorden.	Mycket	biologiskt	material	
behövs	när	nya	bäddar	ska	byggas	och	när	odlingsytor	ska	täckas,	därför	behövs	depåer	där	
trädgårdsavfallsmaterial	kan	samlas.	Här	finns	också	möjlighet	att	samverka	med	
omkringliggande	verksamheter,	där	Kungsbacka	Tillsammansodling	kan	samla	in	
trädgårdsavfall	i	närområdet	och	hö	och	ensilage	som	ej	kan	brukas	av	djuren	i	närliggande	
gårdar.			
	
Slutna	bokashibehållare**	ämnas	användas	för	att	ta	till	vara	på	lokalt	matavfall	som	sedan	
kan	återföras	till	jorden	och	ge	näring	till	nya	grödor.	Här	finns	en	möjlighet	till	samverkan	
med	lokala	ekologiska	restauranger	under	förutsättning	att	bra	råvaror	har	använts.	Separat	
ansökan	till	Bygg-	och	miljöförvaltningen	kommer	behöva	göras	innan	upprättningen	av	
dessa	bokashibehållare,	enligt	renhållningsordningen	för	Kungsbacka	kommun,	2010-02-09.	
För	att	minimera	risk	för	skadedjur	tänker	vi	oss	att	bokashiavfallet	blandas	med	jord	i	slutna	
behållare	tills	allt	avfall	blivit	fullt	nedbrutet	innan	det	grävs	ner	i	odlingen.	
		
Övrig	nedskräpning	beräknas	kunna	hållas	i	schack	då	skötsel	av	ytan	kommer	att	bemannas	
regelbundet.	Platsens	centrala	placering	underlättar	skötsel	och	regelbunden	omsorg.		
Avfallsbehållare	för	sopor	anses	inte	behövas.	Den	lilla	mängd	icke-organiskt	skräp	som	kan	
uppkomma	eller	hittas	på	platsen,	kan	föreningens	medlemmar	ta	med	sig	hem.	
	
Gödsling och bekämpningsmedel 
Gödsling	enligt	principer	för	ekologisk	odling.	Guldvatten,	bokashi,	nässelvatten	och	
hästgödsel	från	lokala	gårdar.	Nematoder	och	järnfosfat	kan	behövas	mot	sniglar	och	Turex	
mot	kållarver.	Tång	till	sparrisbäddar	kan	fås	från	en	tångtäckt	i	Onsala.		
	
Vatten 
Tillgång	till	vatten	är	avgörande	för	att	kunna	bedriva	odling.	Täckodling	kommer	att	minska	
jordens	vattenavdunstning	och	grödornas	vattenåtgång	men	vatten	kommer	att	behövas	
soliga	och	varma	dagar.	I	uppstarten	av	odlingen	kan	IBC	vattenbehållare	användas	för	
bevattning,	men	på	sikt	kommer	bygglov	behöva	sökas	för	vattenutkastare.		
	
	
*Permakultur	kommer	från	orden	permanent	agrikultur	och	betyder	i	princip	hållbart	
regenerativt	jordbruk.	Tre	principer	ligger	till	grund	för	en	permakulturell	design;	Omsorg	om	
jorden,	Omsorg	om	människor	och	Rättvis	fördelning,	som	i	sin	tur	har	utmynnat	i	ett	antal	
riktlinjer;	Iaktta	och	samspela,	Använd	och	värdesätt	förnybara	resurser	och	tjänster,	Skapa	
inget	avfall,	Interagera	hellre	än	segregera,	Tillämpa	små	och	långsamma	lösningar	och	
Främja	och	värdesätt	mångfald.		
	
**Bokashi	är	en	typ	av	kökskompostering	som	omvandlar	matavfall	till	jord	och	gödning	helt	
utan	kemikalier	och	binder	kol	i	jorden.	Mikroorganismer	(EM	och	microferm)	omvandlar	allt	
vanligt	grönsaksavfall	snabbt	och	luktfritt	till	jordförbättring	som	direkt	kan	användas	i	
rabatter	och	kökslandet.	Det	är	en	syrefri	process	som	med	hjälp	av	mjölksyrebakterier,	en	
jästsvamp	och	fototrofa	bakterier	syrar/fermenterar	matavfallet	och	omvandlar	det	till	jord.	
Efter	två	veckors	fermentering	i	luftförsluten	hink	kan	avfallet	grävas	ner	i	jorden.	Efter	
ytterligare	två	veckor	har	pH-värdet	stabiliserat	sig	och	då	är	det	bara	att	börja	plantera.	
Under	goda	förhållanden	har	matavfallet	blivit	jord	efter	ca	4	veckor.	(bokashi.se)		
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Toalett 
En	bajamaja	anses	inte	behövas	på	odlingsplatsen.	Om	behov	uppstår	finns	en	bajamaja	vid	
Kungsbackaskogens	södra	entré	som	kan	brukas.		
	
Redskapslåda 
En	redskapslåda	med	lås	för	föreningens	trädgårdsredskap	anses	behövligt	för	att	minimera	
stöld.	Förvaring	för	bl.a.	spadar,	grep,	lie,	odlingsbrätten,	planteringsredskap,	lösa	föremål,	
skyddskläder	för	biodling	mm.	Redskapslådan	kan	med	fördel	utformas	liknande	en	bänk	så	
att	den	också	kan	nyttjas	som	sittyta.	
	

Odlingsåret 
I	odlingen	finns	det	jobb	att	göra	näst	intill	året	om.		
	
Januari,	februari,	Mars:	Vintersådder	kan	göras	och	frön	kan	börja	förkultiveras.	När	marken	
inte	längre	är	frusen	kan	nya	bäddar	skapas.	Om	odlingstunnlar	finns	på	odlingsplatsen	kan	
förkultivering	göras	där,	annars	kan	föreningens	medlemmar	förkultivera	grödor	i	sina	egna	
hem.	Under	denna	tid	planeras	även	vilka	grödor	som	ska	planteras	var	i	odlingen.		
	
April,	Maj,	juni:	Fortsatt	sådd	och	utplantering	av	uppväxta	grödor.	Då	marktemperaturen	
tillåter	kan	även	direktsådder	på	växtplatsen	göras.	Bladväxter	och	tidiga	grödor	kan	börja	
skördas.	
	
Juli,	augusti,	september:	Fullt	upp	med	att	skörda.	Sådd	av	frön	och	utplantering	av	nya	
grödor	kan	göras	i	de	skördade	odlingsbäddarna.		
	
Oktober,	november:	De	sista	grödorna	skördas	och	sådd	av	fleråriga	blommor	kan	göras.			
Fokus	på	att	städa	odlingsplatsen,	samla	löv	och	trädgårdsavfall	för	att	bygga	nya	
odlingsbäddar.		
	
December:	Ledigt	från	odlingen	och	nya	krafter	samlas	till	nästkommande	år.			
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Etablering och tillväxt 
Tidsram	från	start	till	full	etablering	av	odlingsplatsen	beräknas	ta	3–5	år	och	minst	10	års	
odlingshorisont	behövs	för	att	det	ska	kännas	meningsfullt	för	oss	att	investera	tid,	arbete	
och	kunskap	i	platsens	utveckling.	Vi	önskar	ett	tillsvidarekontrakt	med	1	års	ömsesidig	
uppsägningstid.		
	
Jord,	odlingsbäddar	och	plantor	går	att	flytta	på	om	behov	uppstår	av	t.ex.	service	av	
ledningar	eller	om	nya	ledningar	behöver	anläggas	på	platsen.	Vi	vet	att	Kungsbacka	är	en	
stad	som	växer.	Vi	är	flexibla	och	kan	anpassa	oss	om	kommunen	får	andra	behov	som	också	
behöver	kunna	rymmas	på	platsen.		
	
Antal	medlemmar	i	föreningen,	deras	engagemang	och	tillgång	på	finansiella	lösningar	för	
odlingens	direkta	kostnader	kommer	att	avgöra	takten	på	etableringen.	Etableringsstragegin	
är	att	ta	ett	område	i	taget,	allt	efter	medlemmarnas	lust	och	intresse,	se	bild	6.	Område	4	
och	5	i	bilden	tänks	användas	som	ängsmark	tills	dessa	nyttjas.		
	

	
	
Bild	6.	Etableringsstrategi	av	odlingsplatsen	
	
Som	nämnt	tidigare	är	odlingsplatsens	centrala	placering	mellan	olika	stadsdelar	extra	viktig	
för	att	kunna	engagera	fler	människor	och	för	att	fler	ska	ha	nära	till	platsen.	Vi	tror	att	vår	
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verksamhet	kommer	att	väcka	intresse	och	lust	och	att	fler	kommer	vilja	bidra	till	vårt	
blomstrande	samhälle.	Odlingsplatsen	är	däremot	inte	jättestor	och	på	sikt	hoppas	vi	att	
odlingsverksamheten	kan	utökas	till	fler	platser.		
	
Dessa	odlingsplatser	skulle	kunna	drivas	av	personer	i	de	specifika	närområdena	men	med	
fortsatta	gemensamma	aktiviteter	och	kunskapsutbyten	på	Kungsbacka	Tillsammansodlings	
ursprungsplats.	Områden	tänkbara	för	framtida	odlingar	kan	ses	i	bild	7.		
Dock	bör	här	nämnas	att	odling	på	sank	mark	eller	nära	vattendrag	kan	komplicera	odlingen	
och	vidare	utredningar	behövs	göras	innan	vi	kan	rekommendera	vissa	av	dessa	platser.		
	

- Tingberget,	ytan	mitt	emot	Tingbergsskolan	vid	höghusen.		
- Tingberget/Liljan,	ytan	mellan	Tingberget	och	det	nya	Kvarteret	Liljan	(idag	

industriområde).	
- Tingberget/Varla,	ytan	nära	Öppna	förskolan,	Våra	små	hjärtan	förskola	och	

Varlaförskolan.	
- Skogsallén,	ytan	mellan	lekplatsen	och	Grundens	förskola	samt	ytan	mellan	Grunden	

och	Alléskolans	parkering.	
- Ängsytan*	norr	om	Elof	Lindälvs	gymnasiet.	Ytan	längs	älven	som	idag	är	obrukbar	

att	bygga	bostäder	på.	(Ägs	idag	av	Aranäs)	
- Teaterparken		
- Kolla	Åpark*	
- Gullregnsparken,	vid	gullregnsskolan	i	Hammerö.	

	

	 	
	
Bild	7.	Andra	odlingsplatser	att	utöka	till	
	
	
*Risk	för	sank	mark	som	försvårar	odling	
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Samverkan med kommunen 
Vår	vision	om	stadsodling	stäcker	sig	längre	än	att	bara	odla	grönsaker	för	skojs	skull.	Vi	ser	
en	stor	möjlighet	till	att	få	bidra	med	gemenskap,	integration,	ökad	trygghet	och	
ansvarskänsla	för	våra	gemensamma	ytor	i	vårt	närområde	samt	utbildning	och	kunskap	om	
biologisk	mångfald	och	hur	vår	stad	kan	formas	på	ett	mer	hållbart	sätt.	
		
I	vår	interaktion	med	kommunens	organisation	vill	vi	samverka	med	de	förvaltningar	och	
nämnder	där	vi	kan	utveckla	verksamhet	som	vi	är	nyfikna	på	tillsammans.	En	fördel	för	
kommunen	med	att	samverka	med	en	ideell	organisation	kan	t.ex.	vara	att	få	möjlighet	att	
testa	koncept	och	samverkansformer	skarpt	i	liten	skala	för	snabb	utvärdering	och	justering.	
Teknik	är	den	primära	nämnden	för	vår	samverkan,	men	vi	ser	möjligheter	till	samarbete	
även	med	andra	nämnder	som;	Förskola	&	Grundskola,	Kultur	&	Fritid,	Bygg-	och	Miljö,	
Individ	&	Familjeomsorg.	För	att	inte	tala	om	de	idéer	till	verksamhet	som	ligger	i	
gränssnittet	mellan	en	eller	flera	förvaltningar	och	där	nya	samverkansformer	blir	aktuella.		
	
Det	är	Kungsbackas	politiker	som	styr	och	kan	prioritera	hur	Kungsbacka	kommun	kommer	
att	se	ut	år	2030.	Vi	ser	stadsodling	som	ett	naturligt	inslag	för	att	öka	den	biologiska	
mångfalden	och	för	att	ge	kunskap	till	stadens	invånare.		
	
Primära frågor och beslut ämnat detta ärendet 
Våra	primära	frågor,	som	vi	önskar	svar	på	i	detta	ärendet	är:	

Ø Kan	den	föreslagna	allmänna	platsen	(Ängen	längst	med	Almgatan)	nyttjas	till	
stadsodling?		

Ø Kan	stadsodlingsavtalet	utformas	som	ett	tillsvidareavtal	med	1	års	ömsesidig	
uppsägning?	(Med	flexibilitet	för	behov	av	t.ex.	service	eller	grävning	av	nya	
ledningar).	

Ø Finns	det	någon	tidshorisont	för	större	planerade	ändringar	av	platsen	som	vi	kan	
förhålla	oss	till	i	vår	planering	av	användandet	av	platsen?	

	
Sekundära frågor för fortsatta diskussioner 
Utöver	frågorna	ovan	har	vi	ytterligare	sekundära	frågor,	som	vi	ej	behöver	svar	på	i	detta	
ärendet,	men	vi	tar	med	dem	här	för	att	lägga	en	grund	för	fortsatt	diskussion.		
	
Ett	flertal	andra	kommuner	har	tagit	steget	att	sätta	stadsodling	på	agendan	och	erbjuder	
upp	till	25	000	kr	i	etableringsbidrag	för	stadsodlingsverksamheter;	bl.a.	Helsingborg,	
Malmö,	Göteborg	och	Stockholm.		
	
Om	etableringsbidrag	inte	är	möjligt	i	Kungsbacka	ser	vi	andra	sätt	där	Kommunen	skulle	
kunna	förenkla	existensen	av	vår	verksamhet	vid	odlingsplatsen	enligt	nedan:		
	
Kungsbacka	Tillsammansodling	vill	skapa	en	miljö	som	bjuder	in	till	att	strosa,	vandra,	titta	
och	njuta	av	grönskan.	Därför	är	grönsaksparken	med	plats	för	sittgrupper	i	mitten	av	
odlingsplatsen	en	viktig	komponent	för	att	alla	ska	känna	sig	välkomna	och	våga	komma	in	
till	platsen.	
	

Ø Skulle	Kungsbacka	kommun	kunna	bidra	med	sittgrupper	till	grönsaksparken?		
	

Vatten	är	avgörande	för	att	få	grödor	att	växa.		
	

Ø Skulle	Kungsbacka	kommun	kunna	möjliggöra	och	bekosta	vatten	via	
vattenutkastare	på	odlingsplatsen?			
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Vi	har	även	en	önskan	att	tillsammans	med	kommunen	anlägga	en	frukt-och	bärlund	som	
allmänheten	kan	ta	del	av,	se	bild	8.	Föreslagen	yta	skulle	kunna	vara	ett	första	försök	att	
genomföra	Kent	Stenhammar	(S)	motion	till	Kommunfullmäktige	2020-10-20	
“Fruktlund/park	-	Mötesplatser	över	generationer”,	om	detta	ärende	bifalles.	
Vi	tror	att	en	frukt-och	bärlund	är	en	viktig	komponent	för	att	inkludera	staden	och	skapa	
intresse	för	stadsodling.	Enligt	riktlinjerna	för	Stadsodling	i	Kungsbacka,	2014-04-04,	får	vi	
som	förening	inte	plantera	träd.	Men	Kungsbacka	Kommun	kanske	kan?!		
Så	varför	inte	använda	denna	platsen	för	att	testa	konceptet	frukt-och	bärlund	för	att	
utvärdera	om	det	är	värt	att	anlägga	på	andra	platser	i	staden?		
	

Ø Skulle	Kungsbacka	kommun	vara	intresserade	av	att	anlägga	en	frukt-	och	bärlund	i	
anslutning	till	odlingsplatsen?		

	
Kungsbacka	Tillsammansodling	kommer	gärna	med	förslag	på	lämpliga	namnsorter	och	kan	
hjälpa	till	med	skötsel	av	frukt-	och	bärlunden.	Äpple,	päron,	plommon,	körsbär,	persika,	
hallon,	blåbär,	vinbär,	krusbär,	mullbär	och	fläder	skulle	kunna	vara	lämpliga	på	platsen	och	
bidra	till	en	ökad	biologisk	mångfald.	

	
	
Bild	8.	Frukt-	och	bärlund	för	allmänheten	
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Möjliga spin-off effekter 
Enligt	vår	vision	att	bidra	till	ökad	organisatorisk	mångfald	i	staden	ser	vi	att	vår	odlingsplats	
och	odlingsverksamhet	skulle	kunna	ge	upphov	nya	verksamheter	och	samverka	med	andra	
verksamheter	som	t.ex.:	

• Sommarlovsentreprenörer	
• Utbildning	i	att	bruka	ytor,	som	slåtter	och	odling	mm.		
• Pop-up	yta	för	t.ex.	Äskhults	by	att	visa	upp	kulturella	växter	man	odlade	förr	och	

väcka	nyfikenhet	för	flera	besökare.	
• Grön	Rehab	
• Integrationsaktiviteter	

 
Kungsbacka vision 2030 
Med	vårt	förslag	att	nyttja	föreslagna	plats	till	stadsodling	tror	vi	att	vår	verksamhet	kommer	
kunna	bidra	kommunen	till	att	uppnå	följande	delar	av	Kungsbackas	vision	för	2030:	
	
I	Kungsbacka	växer	framtiden	

ü Vi	skapar	det	goda	livet	tillsammans	
ü Vi	är	öppna,	trygga	och	nytänkande	
ü Alla	är	lika	välkomna	
ü Naturskön	tillväxtkommun	
ü Goda	möjligheter	till	utveckling	(individ,	grupp,	förening)	
ü Samhället	utvecklas	på	ett	hållbart	sätt	(socialt,	ekologiskt)		

	
Mångfald,	puls	och	nära	till	naturen	

ü Kungsbacka	är	en	sammanhållen,	grönskande	stad	
ü Möter	behov	hos	olika	generationer	och	livsstilar	
ü Mångfald	
ü Mötesplatserna	är	många	
ü Njuta	av	välgörande	natur	mitt	i	vardagen	

	
Vi	utvecklas	hela	livet	

ü Kreativ	miljö	
ü Alla	tar	ansvar,	visar	respekt	och	bryr	sig	om	varandra	
ü Livslångt	lärande,	växa	som	människor	

	
Aktiviteter	som	engagerar,	inspirerar	och	berikar	livet	

ü Rikt	fritids-	och	kulturliv	
ü Mångfald	av	aktiviteter,	gemenskaper	
ü Främjar	hälsa,	välmående	och	kreativitet	

	

Kontakt 
Hör	gärna	av	er	om	ni	har	frågor	och	funderingar!	
	

	

	
	



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-02-08 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 15 Dnr 2019-00999  

Uppdrag gällande offentlig toalett vid temalekparken, 
Borgmästareplatsen 

Beslut - förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik noterar informationen, angående återrapport av vad det skulle 

kosta att bygga en enkel men funktionär toalett med skötrum i anslutning till 

temalekparken, till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Teknik gav i september 2019 förvaltningen i uppdrag ställa upp en 

temporär WC-modul vid temalekparken, Borgmästareplatsen.  

Nämnden för Teknik gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att undersöka vad det 

skulle kosta att bygga en enkel men funktionär toalett med skötrum i anslutning till 

temalekparken. Uppdraget skulle samverkas med Service. 

Vid planering av lekplatsen ”Fågel, fisk eller mittemellan”, såg man över behovet av 

en toalett vid lekplatsen. Kostnaden och platsbrist gjorde att projektet inte planerade 

in någon toalett.  

Sedan våren 2020 står det en temporär toalett vid lekplatsen. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på toalett och dess placering. Det finns en rad 

kriterier som bör uppfyllas och det finns olika utföranden att ta ställning till. Efter en 

avstämning med förvaltningen för Service som sköter drift och underhåll av toaletten 

på Kungsbacka torg, finns nu kriterier för utformning som ger en kostnadseffektiv 

skötsel.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

NTE §97 Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (L) 

gällande offentlig toalett vid temaparken 

Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (L) gällande 

offentlig toalett vid temaparken 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 97 

 

Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (eL) gällande offentlig 

toalett vid temaparken 

TE/2019:999 8.5 

Beslut 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag ställa upp en temporär 

WC-modul vid temalekparken, Borgmästareplatsen.  

Nämnden för Teknik ger även förvaltningen i uppdrag att undersöka vad det 

skulle kosta att bygga en enkel men funktionär toalett med skötrum i anslutning 

till temalekparken. Uppdraget bör samverkas med Service. 

 

Sammanfattning 

Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (eL) har inkommit med ett yrkande om att ställa upp 

en temporär WC-modul vid temalekparken, då det idag saknas möjlighet att kunna uppsöka en 

toalett i anslutning till lekparken.  

 

Beslutsunderlag 

Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (eL) gällande offentlig toalett 

vid temaparken TE/2019:999 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Neptun (L) vidhåller sitt yrkande enligt ärende TE/2019:999, nämligen yrkas att 

förvaltningen för Teknik får i uppdrag att ställa upp en temporär WC-modul vid temalekparken 

på Borgmästareplatsen samt att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att 

bygga en enkel men funktionär toalett med skötrum i anslutning till temalekparken. Samt att 

uppdraget bör samverkas med Service. 

 

Bengt Fransson (SD) yrkar bifall till Monica Neptuns (L) förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga eget yrkande, och att nämnden för Teknik bifaller det. 
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Beslutet skickas till  

Verksamhetschef Drift 

Verksamhetschef Planering 

 

 

 

 

 

 



Förslag från Liberalerna gällande offentlig toalett vid vår nya temapark. 
 
Vi har just fått klart en fantastiskt trevlig och välbesökt lekplats Borgmästarplatsens temapark i 
Kungsbacka centrum. Den tilltalar både yngre och äldre, där erbjuds både möjlighet till en stunds 
avkoppling i fin miljö samtidigt som barn erbjuds härliga möjligheter att leka och röra sig. Men det 
saknas tyvärr möjlighet att kunna uppsöka en toalett. 
 
Yrkande 1  
Eftersom det inkommit många synpunkter på detta föreslår Liberalerna att tekniska förvaltningen 
ställer upp en temporär (bajamaja) för att lösa den akuta situationen. Detta kan finansieras inom 
tekniks nuvarande ram.  
 
Yrkande 2  
Liberaler vill att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att bygga en enkel 
men funktionär toalett med skötrum i anslutning till temalekparken. Uppdraget bör samverkas med 
Service. 
 
Monica Neptun 
Ordförande L  
Birgitta Gustafsson  
Ersättare L  
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Stadshuset, Storgatan 37 
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www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppdrag gällande offentlig toalett vid temalekparken, Borgmästareplatsen  

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik noterar informationen, angående återrapport av vad det skulle kosta att bygga en 

enkel men funktionär toalett med skötrum i anslutning till temalekparken, till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Teknik gav i september 2019 förvaltningen i uppdrag ställa upp en temporär WC-modul 

vid temalekparken, Borgmästareplatsen.  

Nämnden för Teknik gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att 

bygga en enkel men funktionär toalett med skötrum i anslutning till temalekparken. Uppdraget skulle 

samverkas med Service. 

Vid planering av lekplatsen ”Fågel, fisk eller mittemellan”, såg man över behovet av en toalett vid 

lekplatsen. Kostnaden och platsbrist gjorde att projektet inte planerade in någon toalett.  

Sedan våren 2020 står det en temporär toalett vid lekplatsen. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på toalett och dess placering. Det finns en rad kriterier som bör 

uppfyllas och det finns olika utföranden att ta ställning till. Efter en avstämning med förvaltningen för 

Service som sköter drift och underhåll av toaletten på Kungsbacka torg, finns nu kriterier för 

utformning som ger en kostnadseffektiv skötsel.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

NTE §97 Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (L) gällande offentlig 

toalett vid temaparken 

Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (L) gällande offentlig toalett vid 

temaparken 
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Beskrivning av ärendet 

Vid planering av lekplatsen ”Fågel, fisk eller mittemellan”, såg förvaltningen över behovet av en 

toalett vid lekplatsen. Kostnaden för en toalett, inklusive anslutning av vatten och avlopp till denna, 

samt platsbrist gjorde att projektet inte planerade in någon toalett. Närheten till Kungsmässan och 

Kulturhuset Fyren ansågs tillräckligt bra alternativa lösningar för behovet av toalett. 

Efter öppnandet av lekplatsen har önskemål från kommuninvånare om toalett i anslutning till platsen 

kommit in till Teknik. Sedan våren 2020 står det en temporär toalett vid lekplatsen.  

Det var i samband med en exploatering i närheten, under 2019/2020, då nytt vatten och avlopp grävdes 

förbi lekplatsen, som Teknik passade på att göra avsättning för en eventuell framtida toalett vid 

lekplatsen. 

Förvaltningen har tagit fram förslag och placering på toalett. Det finns en rad kriterier som bör 

uppfyllas och det finns olika utföranden att ta ställning till. Toaletten skulle kunna utföras som en 

enklare variant eller den skulle kunna anpassas till platsen där fasadmaterialet tar upp temat för 

lekplatsen och utrustas med förslagsvis vattenutkastare på utsidan. 

Ytan som tas i anspråk för en toalett gör intrång i en grönyta/rabatt som därmed utgår. Befintligt 

material tas om hand och återanvänds så långt det är möjligt. 

Kriterier som toaletten bör uppfylla: 

- Tillgänglighetsanpassad 

- Skötbord ska finnas 

- Sanitetsbehållare inom räckhåll för toalettsitsen 

- Rymlighet så att två personer kan vistas samtidigt 

- Tydlig markering som visar att toaletten är upptagen 

- Upphängningskrok 

- Vandalsäker utrusning såsom toalett, handfat, ytterdörr, spolknapp mm 

- Låsanordning för nattstängning 

- Gestaltning som samstämmer med temat på platsen, i form av material och bilduttryck 

- Klotterskydd 

- Grönt tak för att främja biologisk mångfald. 

- Integrerad ljussättning utvändigt 

- Armbågskontakt 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 

 

Önskemål, ej medräknade: 

- Självrengörande toaletter, bör i så fall utredas för att se om det är kostnadseffektivt. 

- Vattenutkastare på utsidan saknas på den billigare varianten. 

- Ljussättning av fasad. 

Uppskattad kostnad: 

 Kungsbackaanpassad Standard 

Investeringskostnad:  875 000 kr 705 000 kr 

Återställning plantering och 

hårdgjord yta 
100 000 kr 100 000 kr 

Mängdreglering 10% 97 500 kr 80 500 kr 

Oförutsett 20% 214 500 kr 177 100 kr 

Anslutning vatten och avlopp: 60 000 kr 60 000 kr 

Summa 1 347 000 kr 1 122 600 kr 

Drift och underhåll/år 300 000 kr 300 000 kr 

 

Efter avstämning med förvaltningen för Service som sköter drift och underhåll av toaletten på 

Kungsbacka torg, har det framkommit kriterier för en kostnadseffektiv skötsel, detta kommer att tas 

med i en eventuell fortsatt utredning och projektering.  

 

 

Karl Lundgren     Sabina Johnsen 

Förvaltningschef    Verksamhetschef, Trafik & Utemiljö 
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§ 26 Dnr 2021-00102  

Deltagande på finansieringsseminarium 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden godkänner att arbetsutskottet samt en representant från varje partigrupp får 

delta i finansieringsseminarium (webinar) den 18 mars.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefer, förtroendevalda och personer som på andra sätt är involverade i 

investeringsbeslut har fått information om finansieringsseminarium (webinar) den 18 

mars där det ska diskuteras och belysas möjliga finansieringsalternativ för att klara 

investeringsbehovet av framtidens Vatten och Avlopp. Beslut behöver tas i nämnden 

för ledamöters eventuella deltagande.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Monica Neptun (L) föreslår att arbetsutskottet samt en från varje 

partigrupp får delta i finansieringsseminarium (webinar) den 18 mars.  

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om hennes förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 



Från: Teknik 
Skickat: den 25 januari 2021 08:26 
Till: DL TE chefer Alla; Johanna Gertsson; Emelie Hjertén 
Ämne: VB: Finansieringsseminarium 18 mars - Webinar  
Bifogade filer: Teknik _ Inom kundcenters uppdrag.pdf 
 
 
Hälsningar  
Linda Engqvist 
Registrator 
__________________  
Kungsbacka kommun  
Förvaltningen för Teknik 
0300-83 45 21 

 
Från: Svenskt Vatten <svensktvatten@svensktvatten.se> 
Skickat: den 22 januari 2021 13:44 
Till: Svenskt Vatten <svensktvatten@svensktvatten.se> 
Ämne: Finansieringsseminarium 18 mars - Webinar 

Målgrupp: 

Ekonomichefer, förtroendevalda och personer som på andra sätt är involverade 
investeringsbeslut 

  

  

Hur ska vi finansiera framtidens Vatten och Avlopp? 

Den 18 mars genomför vi ett webinar där vi diskuterar och belyser möjliga 
finansieringsalternativ för att klara investeringsbehovet. 

Närmsta 20 årsperioden behöver Sveriges VA-huvudmän årligen investera 23 
miljarder/år. Enorma belopp som kräver god resursplanering, ekonomisk styrning och 
framsynta finansieringsplaner. Kostnaden för nödvändiga investeringar aktualiseras 
särskilt med tanke på anläggningarnas status och kommunernas förmåga att finansiera 
sin verksamhet. Nya finansieringslösningar, räntekänslighet och verksamhetens förmåga 
att planera samt genomföra investeringsprojekt blir avgörande om vi ska lyckas. 

  

Innehåll: 

Kan kommunerna själva klara att finansiera reinvestering och utbyggnad? Vilka 
alternativ och goda exempel finns? Vad säger politiken nationellt och lokalt? 

mailto:svensktvatten@svensktvatten.se
mailto:svensktvatten@svensktvatten.se


Talare på detta seminarium kommer bl a att vara:  Politiker, finansiella institutioner, 
representant från Sveriges kommuner och regioner samt några av Svenskt 
Vattens medlemmar, 

  

Anmälan och mer information: 

https://www.svensktvatten.se/utbildning/konferenser--seminarier/svenskt-
vatten/finansiering-webinar/ 

  

Varmt välkomna! 

Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten 

  

------------------------------------------ 

  

Vänliga hälsningar 

  

Pär Dalhielm 
VD 

Telefon: 08-506 002 04 

  

Svenskt Vatten AB 

Box 14057, SE-167 14  Bromma 
Besöksadress: Gustavslundsvägen 12 
Svenskt Vattens dataskyddspolicy 

 
www.svensktvatten.se 

https://twitter.com/ParDalhielm 

www.kranmarkt.se 

  

https://www.svensktvatten.se/utbildning/konferenser--seminarier/svenskt-vatten/finansiering-webinar/
https://www.svensktvatten.se/utbildning/konferenser--seminarier/svenskt-vatten/finansiering-webinar/
http://www.svensktvatten.se/dataskydd
http://www.svensktvatten.se/
https://twitter.com/ParDalhielm
http://www.kranmarkt.se/
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§ 21 Dnr 2021-00117  

Entledigande och begäran om ny sammanräkning för uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige samt entledigande och fyllnadsval för 
uppdrag som ledamot i nämnden för Teknik, ersättare i nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Bengt Fransson (SD) med omedelbar verkan från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Bengt Fransson (SD) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige entledigar Bengt Fransson (SD) med omedelbar verkan från 

uppdragen som ledamot i nämnden för Teknik, ersättare i nämnden för Miljö & 

Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads AB. 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ledamot i nämnden för Teknik, val av ny 

ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och och val av ny partirepresentant i 

Eksta Bostads AB till nästkommande sammanträde, och överlämnar ärendet till 

kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Fransson (SD) har inkommit med en begäran om att entledigas från sina 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för Teknik, ersättare 

i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads AB. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Bengt Fransson (SD), 2021-01-26 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Bengt Fransson (SD) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ledamot i nämnden för Teknik, val av ny 

ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och val av ny partirepresentant i Eksta 

Bostads AB till nästkommande sammanträde, och överlämnar ärendet till 

kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 

Bengt Fransson (SD) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i 

Hallands län att ny ledamot i kommunfullmäktige efter Bengt Fransson (SD) utses 

genom ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan entlediga Bengt Fransson 

(SD) med omedelbar verkan från uppdragen som ledamot i nämnden för Teknik, 

ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads 

AB, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga val av ny ledamot 

i nämnden för Teknik, val av ny ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och val 

av ny partirepresentant i Eksta Bostads AB till nästkommande sammanträde, och 

överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning, och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Bengt Fransson (SD), Länsstyrelsen i Hallands län, nämnden för Teknik, nämnden 

för Miljö & Hälsoskydd, Eksta Bostads AB, Kommunfullmäktiges valberedning, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 22 Dnr 2021-00121  

Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för 
Teknik 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Gustafsson (L) med omedelbar verkan från 

uppdraget som ersättare i nämnden för Teknik. 

Kommunfullmäktige utser Ulf Ingemarsson (L) till uppdraget som ny ersättare i 

nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Birgitta Gustafsson (L) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt 

uppdrag som ersättare i nämnden för Teknik. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Birgitta Gustafsson (L), 2021-01-27 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Ulf Ingemarsson (L) till uppdraget som ny ersättare i 

nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 

Birgitta Gustafsson (L) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i 

nämnden för Teknik, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Ulf Ingemarsson (L) till 

uppdraget som ny ersättare i nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 

2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Birgitta Gustafsson (L), Ulf Ingemarsson (L), nämnden för Teknik, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 



 

 

Datum 

2020-10-27 
Diarienummer 

KS 2020-00918 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
Sven-Erik Bergström 

Specialist Hållbarhet 

Service Inköp 

Anna Hallin 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Revidering av kemikalieplan 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan för Kungsbacka kommun, daterad 2020-10-21. 

Kommunfullmäktige antar En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från 

ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22. 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun 2017 antagen av kommunfullmäktige 2017-03-07, § 32 

upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av En kemikaliesmart förskola, 

Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma kemikalier, till kommunstyrelsen, under 

förutsättning av ayy ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunstyrelsen ska skriftligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för kemikalieplanens och riktlinjernas 

aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun är ett styrande dokument för alla förvaltningar och 

kommunala bolag i Kungsbacka och antogs i kommunfullmäktige 2017 och ska revideras var tredje år. 

Kemikalieplanen drar upp riktlinjer för hur Kungsbacka kommuns verksamheter ska arbeta med 

substitution av farliga kemikalier och definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i kommunens 

verksamheter. Planen innehåller åtgärder som syftar till att kommunen ska komma närmare 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I kemikalieplanen som antogs 2017 var barns miljöer och kemiska, 

hygieniska och kosmetiska produkter prioriterade områden. 

Utgångspunkterna i 2017 års kemikalieplan står sig väl, men är kompletterade med det cirkulära 

perspektivet, eftersom material fria från farliga ämnen är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. De 

utpekade ämnesgrupperna att fasa ut är kompletterade med högfluorerade ämnen. De prioriterade 

områdena barns miljöer samt kemiska och hygieniska produkter finns kvar. De är dock kompletterade 

med två nya prioriterade områden; gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, för att skydda barnen 

ännu bättre, samt produkter av plast, för att på ett ännu tydligare sätt kunna hantera plastens 

miljöpåverkan. 
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Utöver det har åtgärderna har setts över. De som är fullt genomförda har tagits bort, och nya har 

tillkommit. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-27 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun, daterad 2020-10-21 

En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma kemikalier, 

daterade 2020-09-22 

Handledning och kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering, daterade 2020-09-22 

Kemikalieplan För Kungsbacka kommun 2017, uppföljning av åtgärder, daterad 2020-10-19 

Remissammanställning, daterad 2020-10-23 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder samt Eksta Bostads AB. 

Beskrivning av ärendet 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun är ett styrande dokument för alla förvaltningar och 

kommunala bolag i Kungsbacka och antogs i kommunfullmäktige 2017. Kemikalieplanen drar upp 

riktlinjer för hur Kungsbacka kommuns verksamheter ska arbeta med substitution av farliga kemikalier 

och definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i kommunens verksamheter. Planen innehåller 

åtgärder som syftar till att närma oss miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I kemikalieplanen som antogs 

2017 var barns miljöer och kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter prioriterade områden. 

Kemikalieplanen har varit ett kraftfullt verktyg, eftersom målsättningarna är så tydliga. Det har varit 

enkelt för anställda, kommuninvånare och leverantörer att veta vad kommunen vill, och vad våra olika 

verksamheter ska göra för att vi ska närma oss målet om en giftfri kommun. 

En av åtgärderna enligt kemikalieplanen 2017 var att inrätta ett kemikalieråd med representanter från 

alla kommunens verksamheter. Den reviderade kemikalieplanen har tagits fram inom ramen för 

kemikalierådets arbete, där en mindre arbetsgrupp tagit fram materialet och hela kemikalierådet har 

haft möjlighet att komma med synpunkter. När kemikalieplanen från 2017 togs fram hördes samtliga 

nämnder. Denna version av kemikalieplanen som är en revidering av tidigare av plan har tagits fram av 

kemikalierådet. Förslaget ha sedan stämts av med samtliga förvaltningar och inkomna synpunkter har 

omhändertagits. 

Utgångspunkterna i 2017 års kemikalieplan står sig väl, men är kompletterade de med det cirkulära 

perspektivet, eftersom material fria från farliga ämnen är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. De 

utpekade ämnesgrupperna att fasa ut är kompletterade med högfluorerade ämnen. De prioriterade 
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områdena barns miljöer samt kemiska och hygieniska produkter finns kvar. De är dock kompletterade 

med två nya prioriterade områden; gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, för att skydda barnen 

ännu bättre, samt produkter av plast, för att på ett ännu tydligare sätt kunna hantera plastens 

miljöpåverkan. 

Utöver det har åtgärderna har setts över. De som är fullt genomförda har tagits bort, och nya har 

tillkommit. 

Nytt är säker kemikaliehantering, det vill säga att verksamheterna ska följa handledningen och rutin 

för kemikaliehantering som blir en över tid föränderlig bilaga till kemikalieplanen. Det är nu möjligt 

att arbeta med frågan på ett strukturerat sätt, tack vare vårt nya kemikaliehanteringssystem. Vi ska 

också årligen redovisa vår kemikalieanvändning, för att kunna följa hur arbetet går. Det är också nytt 

att det blir tydligare att verksamheter eller åtgärder som utförs på uppdrag av kommunen där det är 

relevant och möjligt ska följa intentionerna i kemikalieplanen när det gäller kemiska produkter och 

kemikaliehantering. 

Under krav vid inköp har vi ett nytt avsnitt om krav på plastprodukter, eftersom detta är ett nytt 

prioriterade område. 

Åtgärden att fasa ut gamla plastgolv på våra förskolor ligger kvar eftersom den ska vara färdig 2021. 

Tidigare fanns också en åtgärd att kartlägga golven i inhyrda förskolelokaler. Den kartläggning som 

gjordes visade att fastighetsägarna hade dålig kunskap om materialen i lokalerna. Därför finns det i den 

reviderade planen till en åtgärd om krav på materialval i nya och omförhandlade hyresavtal. 

I 2017 års plan fanns det ett åtgärdspaket för ”Giftfri förskola”. För att hålla fast vid resultatet av det 

gedigna arbete som gjordes i förskolorna har vägledningsmaterialet arbetats om till riktlinjer för att 

upprätthålla arbetssättet. I samband med detta byter vi namn från ”giftfri” till ”kemikaliesmart” för att 

få en positiv ton i kommunikationen. Som nästa steg för att skydda barnen bättre ska vi ta fram 

motsvarande guide för kemikaliesmarta grundskolor och fritidshem. 

Inventeringen av problematiska material på lekplatser ska färdigställas, och resultatet av inventeringen 

ska arbetas in i den åtgärdsplan som finns framtagen. 

Kemikalieplanen 2017 antogs av kommunfullmäktige och föreslås som beskrivits ovan ersättas av en 

dels en ny kemikalieplan, dels riktlinjer för en kemikaliesmart förskola. Både den föreslagna planen 

och riktlinjerna bör behandlas av kommunfullmäktige, som beslutade om den nu gällande planen. 

Enligt kommunens riktlinjer för styrdokument kan kommunstyrelsen besluta om riktlinjer som berör 

samtliga nämnder. Det föreslås därför att rätten att ändra dessa riktlinjer delegeras till 

kommunstyrelsen.  

Handledningar och rutiner är ”levande” dokument till stöd för verksamheterna. De förändras till 

exempel när lagar och författningar ändras och kräver inte politiska beslut. Handledning och 

kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering bifogas som beslutsunderlag, för 

kommunfullmäktiges kännedom.  
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Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 4 Dnr 2020-00918  

Revidering av kemikalieplan 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan för Kungsbacka kommun,  

daterad 2020-10-21, med den ändringen att stycke tre i förordet skrivs om så att det 

lyder:  

 Kemikalieplanen är ett fantastiskt verktyg, eftersom målsättningarna är så 

tydliga. Det är enkelt för anställda, kommuninvånare och leverantörer att veta 

vad kommunen vill. 

Kommunfullmäktige antar En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller 

förskolan fri från ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22. 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun 2017 antagen av kommunfullmäktige  

2017-03-07, § 32 upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av En 

kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma 

kemikalier, till kommunstyrelsen, under förutsättning av att ändringen inte är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska skriftligen 

återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för kemikalieplanens 

och riktlinjernas aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun är ett styrande dokument för alla 

förvaltningar och kommunala bolag i Kungsbacka som antogs av 

kommunfullmäktige 2017 och ska revideras vart tredje år. Kemikalieplanen drar upp 

riktlinjer för hur Kungsbacka kommuns verksamheter ska arbeta med substitution av 

farliga kemikalier och definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i 

kommunens verksamheter. Planen innehåller åtgärder som syftar till att kommunen 

ska komma närmare miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I kemikalieplanen som antogs 

2017 var barns miljöer och kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter 

prioriterade områden. 

Utgångspunkterna i 2017 års kemikalieplan står sig väl, men är kompletterade med 

det cirkulära perspektivet, eftersom material fria från farliga ämnen är en 

förutsättning för en cirkulär ekonomi. De utpekade ämnesgrupperna att fasa ut är 

kompletterade med högfluorerade ämnen. De prioriterade områdena: barns miljöer 

samt kemiska och hygieniska produkter, finns kvar. De är dock kompletterade med 

två nya prioriterade områden: gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, för att 

skydda barnen ännu bättre, samt produkter av plast, för att på ett ännu tydligare sätt 

kunna hantera plastens miljöpåverkan. 

Utöver det har åtgärderna setts över. De som är fullt ut genomförda har tagits bort, 

och nya har tillkommit. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 303 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 334 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-27 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun, daterad 2020-10-21 

En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från 

ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22 

Handledning och kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering, daterade 

2020-09-22 

Kemikalieplan För Kungsbacka kommun 2017, uppföljning av åtgärder, daterad 

2020-10-19 

Remissammanställning, daterad 2020-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Hansson (C), Stephan Philipson (M), Kristina Karlsson (C), Henrik Arnesson 

(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 



 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige antog 2017 en kemikalieplan för Kungsbacka. Anledningen var att 

förekomsten av farliga kemikalier är ett växande problem. Vi utsätts dagligen för tiotusentals olika 

ämnen från miljontals varor, och kombinationsmöjligheterna är nästan oändliga. Varorna kan vara 

leksaker, kläder, elektronik, kosmetika, livsmedel och de byggprodukter våra hus är tillverkade av.  

Genom kemikalieplanen fick kommunens verksamheter ett ramverk att förhålla sig till när det gäller 

vilka typer av ämnen vi ska arbeta för att fasa ut ur våra verksamheter. Det blev också tydligt vilka 

områden som är prioriterade att arbeta med och vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att 

komma framåt i kemikaliearbetet. 

Kemikalieplanen är ett fantastiskt verktyg, eftersom målsättningarna är så tydliga. Det är enkelt för 

anställda, kommuninvånare och leverantörer att veta vad kommunen vill. 

När kemikalieplanen nu funnits i tre år är det dags att uppdatera den. Utgångspunkterna håller 

fortfarande, och får med ett par mindre kompletteringar stå fast. Barn och unga var redan i förra 

planen en prioriterad grupp, och kompletteras i denna plan med de ofödda barnen i form av gravida 

kvinnor och kvinnor i fertil ålder, eftersom det är i fosterstadiet barn är allra känsligast för negativ 

påverkan. Skyddar vi barnen skyddar vi även deras framtida barn, och bidrar till ett långsiktigt 

folkhälsoarbete. Ett nytt prioriterat område är plast, eftersom hållbarhetsfrågorna kopplade till 

plastanvändning är komplexa och ofta kemikalierelaterade. 

Många av åtgärderna från 2017 är genomförda, och planen kompletteras därför med nya som vi har 

sett behov av under de senaste tre åren. 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och 

material tillverkas, används och blir till avfall. Forskning visar på allt starkare samband mellan 

folksjukdomar och påverkan från industrikemikalier som vi utsätts för i låga doser under lång tid. 

Barns utveckling är särskilt känslig och de utsätts för en blandning av farliga kemikalier redan i 

mammans mage. Om ett foster utsätts för hormonstörande ämnen kan det ge effekter på hjärnans 

utveckling eller öka risken för att drabbas av sjukdomar senare i livet.1  

Uppskattningsvis finns det 40 000 till 60 000 kommersiellt tillgängliga kemiska ämnen i världen. 

Inom EU finns nu information om cirka 22 500 unika kemiska ämnen registrerade hos Echa, den 

europeiska kemikaliemyndigheten. Av dessa är cirka 14 500 ämnen klassificerade som hälso- eller 

miljöfarliga.  

Den svenska centrala myndigheten för kemikaliefrågor, Kemikalieinspektionen, uppskattar att 

åtminstone 1 500 av de registrerade ämnena kan ha egenskaper som gör att de inom EU anses vara 

särskilt farliga för människors hälsa och miljön. Ändå är det bara drygt 200 ämnen som hittills 

tagits upp på EUs så kallade kandidatförteckning över ”ämnen som inger mycket stora 

betänkligheter”. Att ämnena tas upp på kandidatförteckningen betyder att användningen av dem kan 

komma att bli förbjuden eller begränsad, men än så länge gäller detta endast en mindre andel av 

dem.2 

 

 

 

 
1 KEMI, Giftfritt från början, https://www.kemi.se/global/rapporter/2020/rapport-1-2020-giftfritt-fran-borjan.pdf 

2 KEMI, Giftfritt från början s. 63 och 64 

https://www.kemi.se/global/rapporter/2020/rapport-1-2020-giftfritt-fran-borjan.pdf


 

 

Produktionen och konsumtionen av kemikalier ökar snabbt i takt med den ökande omsättningen av 

varor. En fördubbling av den globala kemikalieindustrins försäljning förväntas till 2030 jämfört 

med 2017.3 

Riksdagen antog 2013 regeringens strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och 

generationsmålet. Enligt strategin ska utfasning och substitution av särskilt farliga ämnen 

påskyndas, och det är viktigt att Sverige arbetar för att användningen av särskilt farliga ämnen fasas 

ut inom alla användningsområden där det är möjligt. 

Kemikalieinspektionen har i flera omgångar fått extra medel för uppdraget att minska riskerna med 

kemikalier. Detta har resulterat i Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014 som fokuserade på 

att skydda människans fortplantning och barns hälsa, och ytterligare en handlingsplan med samma 

fokusområden för åren 2015-2020. 

År 2016 gjorde Kemikalieinspektionen en kartläggning där de identifierade tydliga och direkta 

kopplingar mellan det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och åtta av de sjutton 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030.4  

 

 

 

 
3 United Nations Environment Programme (UNEP) (2019). Global Chemicals Outlook II. Genève: UNEP. 
4
 KEMI. Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030, https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-10-16-undrelag-

till-agenda-2030.pdf 

 

https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-10-16-undrelag-till-agenda-2030.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-10-16-undrelag-till-agenda-2030.pdf


 

I rapporten Giftfritt från början, som kom i februari 2020, presenterade Kemikalieinspektionen ett 

underlag för regeringens fortsatta arbete med strategi och etappmål för Giftfri miljö fram till 2030. 

Kortfattat beskrivs problemen och utmaningarna i fyra huvudsakliga områden i rapporten: 

• Människors hälsa, livsmedelsresurser och den biologiska mångfalden är hotade. 

• Produktionen och konsumtionen av kemikalier ökar kraftigt i världen samtidigt som 

kemikalieinnehållet i varor och material ofta är okänt. 

• Lagstiftningen för farliga ämnen samt tillsynen av den räcker inte till för att förebygga risker med 

kemikalier och kostnader för samhället. 

• Kemikaliesäkerhet är idag inte en självklar del i utvecklingen av nya hållbara lösningar.  

Ett exempel på att lagstiftningen inte räcker till är att ett särskilt farligt ämne, eller en grupp av 

ämnen, kan vara begränsat i en lagstiftning, men samtidigt fortfarande vara tillåtet att använda 

enligt en annan. PFAS och bisfenol A är till exempel identifierade som särskilt farliga ämnen, men 

som trots det finns de fortfarande på förteckningen över godkända kemikalier i kontakt med 

livsmedel. 

En övergripande prioritering i allt arbete med att minska kemikalierisker bör enligt 

Kemikalieinspektionen även fortsättningsvis vara att särskilt skydda barn och andra grupper som är 

extra känsliga för exponering för farliga ämnen. Målet måste vara att skydda barns utveckling redan 

innan födelsen, under puberteten och fram till vuxen individ enligt Kemikalieinspektionen.5 

 

Eftersom lagstiftningen inte räcker till för att skydda oss för skadliga kemikalier behöver 

kommunen arbeta strategiskt och långsiktigt för att minska den exponering våra anställda och 

kommuninvånare utsätts för. 

 

I kemikalieplanen finns ett antal ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. I slutet, bilaga 4.3, 

finns därför en ordlista som förklarar en del av de ord som används. 

Inledningsvis beskriver planen ett antal utgångspunkter för kommunens kemikaliearbete. Där 

definierar vi vilka ämnesegenskaper och ämnesgrupper vi ska prioritera att fasa ut, och inom vilka 

områden vi ska fokusera extra mycket. De prioriterade ämnesegenskaperna finns också listade i 

bilaga 4.1 och 4.2 där det också framgår vilka skyddsfraser vi kan titta efter för att identifiera dem i 

kemiska produkter. 

Efter utgångspunkterna kommer åtgärderna som ska genomföras enligt planen. För varje åtgärd 

finns ansvarig förvaltning angiven. 

 

Kemikalieplanen pekar ut vilka typer av ämnen vi ska fasa ut inom kommunens verksamheter, vilka 

viktiga principer vi ska hålla oss till, och inom vilka områden vi ska lägga särskilt fokus. Syftet är 

att bidra till en hållbar utveckling genom giftfria kretslopp.  

Kemikalieplanen är en förutsättning för att kunna ställa relevanta och förankrade kemikaliekrav vid 

inköp och byggnation, och för att kunna samordna kommunens arbete med kemikaliefrågorna. 

 
5 KEMI. Giftfritt från början 

 



 

Planen fokuserar på att de egna verksamheterna och andra aktörer som påverkar våra verksamheter 

ska använda kemikalier som är mindre skadliga, och de kemikalier och kemiska produkter som 

ändå används ska hanteras på ett säkert sätt. 

Kemikalieplanen är ett styrande dokument för alla förvaltningar och kommunala bolag i 

Kungsbacka. 

 

Kemikalieplanen omfattar material, varor och kemiska produkter i kommunens verksamheter.  Den 

omfattar inte föroreningar i mark, luft eller vatten. 

För att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behövs åtgärder inom många områden. 

Stora mängder farliga ämnen finns spridda i miljön genom att de ingår i redan producerade varor, 

byggnader och fasta konstruktioner. Farliga ämnen finns också i luften, vattnet och i förorenade 

områden orsakade av miljöfarlig verksamhet, olyckor eller dumpning av avfall. Från de förorenade 

områdena, varorna och byggnaderna sprids ämnen som kan påverka människors hälsa och miljön 

negativt. Spridningen kan ske genom läckage vid användning, avfallshantering och återvinning. 

Vid vissa förbrännings- och tillverkningsprocesser bildas ämnen som kan ha farliga egenskaper. Ett 

exempel är dioxiner som kan bildas vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning, och vid 

tillverkning av kemikalier som innehåller klor. Sådana oavsiktligt bildade ämnen kan skapa 

problem, särskilt om de är svårnedbrytbara i miljön och anrikas i levande organismer. De kan bland 

annat skada den biologiska mångfalden och förorena livsmedel. 

Detta innebär att spridningen av vissa farliga ämnen kommer att fortsätta under lång tid framöver, 

även om nytillförseln helt skulle upphöra. Vissa ämnen transporteras långa sträckor via luft och 

vatten. Det gäller exempelvis kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel och högfluorerade ämnen.  

Miljösituationen i Kungsbacka kommun påverkas alltså av kemikalieanvändningen i övriga världen, 

både genom handel och via långväga transporter av farliga ämnen i miljön. Mycket av detta kan 

vara svårt för kommunens verksamheter att påverka direkt, men det vi kan påverka fullt ut är vilka 

varor och kemiska produkter vi köper, använder och bygger in i våra verksamheter. Dessa omfattas 

därför av planen, vilket också påverkar de utsläpp som sker när dessa varor produceras, används, 

återvinns och destrueras. 



 

 

 

I kommunens verksamheter ska vi fasa ut ämnen som har eller misstänks ha särskilt allvarliga 

egenskaper. Detta följer miljöbalkens krav enligt substitutionsprincipen och försiktighetsprincipen. 

Substitutionsprincipen finns i miljöbalkens hänsynsregler och kallas där produktvalsprincipen (SFS 

1998:808 2 kap, 4 §). Den innebär en skyldighet att undvika att använda eller sälja kemiska 

produkter som kan skada människors hälsa eller miljön om produkterna kan ersättas med sådana 

som är mindre farliga. Detta gäller också varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk 

produkt. Substitutionsprincipen finns på global nivå genom Riodeklarationen om miljö och 

utveckling, och är med i flera EU-rättsakter. 

Försiktighetsprincipen är en internationell miljörättslig princip som innebär att vi måste agera redan 

vid risken för skador på människors hälsa och miljön. I Sverige är försiktighetsprincipen inskriven i 

en av miljöbalkens hänsynsregler (SFS 1998:808 2 kap, 3 §). Försiktighetsprincipen innebär att 

vetenskaplig osäkerhet om risken för skada på människors hälsa eller miljön inte får hindra åtgärder 

i förebyggande syfte. 

 

För att en cirkulär ekonomi med minsta möjliga inverkan på människors hälsa och miljön ska kunna 

bli verklighet måste varor och material vara giftfria från början. Detta förutsätter en ökad kunskap 

om faror med kemiska ämnen, information om var de används och det behövs hållbara 

innovationer. Slutna kretslopp bidrar till bättre nyttjande av resurser och till minskade klimatutsläpp 

och är helt avgörande för att vi ska kunna nå de globala ekologiska hållbarhetsmålen i agenda 2030. 

Det kemiska innehållet i varor, material och produkter är dock många gånger är helt eller delvis 

okänt. Detta är en utmaning i strävan mot en cirkulär ekonomi. 

Plastmaterial är ett område där problematiken med okänt eller problematiskt innehåll av kemikalier 

lyfts fram. Det är också ett av de högst prioriterade avfallsslagen enligt EU:s handlingsplan för 

cirkulär ekonomi. 

Dessa principer 6, som bygger på Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionens vägledning för 

ökad och säker materialåtervinning   är utgångspunkter som ska gälla för kommunens 

verksamheter:  

• Material och avfall som innehåller utfasningsämnen eller med okänt innehåll bör varken 

återanvändas eller återvinnas. 

• I de fall det handlar om särskilt värdefulla material eller där resurs- eller klimatvinsten är 

betydande så kan materialet ändå återvinnas. Förutsättningen är att det sker under strikt 

kontroll och att materialet styrs bort från känsliga användningsområden som exempelvis 

livsmedelsförpackningar samt leksaker och produkter som barn kommer i kontakt med i sin 

vardag. Emballagematerial är ett exempel på produkter som inte behöver omfattas av lika 

stränga krav. 

Genom att arbeta utifrån dessa principer, och se till att de nya material som kommer in i våra flöden 

är fria från farliga ämnen, kan vi bidra till både giftfria och resurseffektiva kretslopp. 

 
6 Naturvårdsverket. Vägledning ökad och säker materialåtervinning. https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-

miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-sakermaterialatervinning.pdf 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-sakermaterialatervinning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-sakermaterialatervinning.pdf


 

 

I kommunens arbete med att minska förekomsten av farliga ämnen behöver vi peka ut vilka 

ämnesgrupper vi ska fokusera på. Att välja ut ett antal ämnen som är miljö- eller hälsofarliga skulle 

innebära en lista som ständigt behöver uppdateras, allt eftersom nya kemikalier framställs och 

kunskaperna om de ämnen vi redan har omkring oss ökar. Risken är att oönskade ämnen byts ut mot 

andra med samma eller lika skadliga egenskaper. Vi väljer därför att utgå ifrån ämnens egenskaper. 

 

I preciseringarna till miljömålet Giftfri miljö står det att användningen av särskilt farliga ämnen ska 

upphöra så långt det är möjligt. Kemikalieinspektionen kallar ämnen med dessa särskilt farliga 

egenskaper för utfasningsämnen.  

Utfasningsämnen ska fasas ut i Kungsbacka kommuns verksamheter. 

Ämnen som räknas som utfasningsämnen är: 

• Cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen, så kallade CMR-ämnen 7 

• Persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen, så kallade PBT-ämnen, samt mycket 

persistenta och mycket bioackumulerande ämnen, så kallade vPvB-ämnen. 8 

• Hormonstörande ämnen, se vidare avsnitt 2.3.2 om hormonstörande ämnen på SIN-listan. 

• Ozonnedbrytande ämnen. 9 

• Kadmium, kvicksilver och bly samt deras föreningar 

• Ämnen som förs upp på kandidatförteckningen, även om de inte uppfyller kriterierna ovan. 

Detta kan i dagsläget vara allergiframkallande ämnen.10 

 

På Kemikalieinspektionens hemsida finns en databas som kallas PRIO. PRIO innehåller bland annat 

utfasningsämnen. Observera att det kan finnas ämnen som har utfasningsegenskaper men som inte 

finns med i databasen. Ämnen som är godkända som bekämpningsmedel finns till exempel inte i 

PRIO, utan hittas istället i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida. 

Exempel på utfasningsämnen: 

• Formaldehyd som är cancerframkallande. Formaldehyd har en lång rad av 

användningsområden, till exempel förekommer det i limmet i spånskivor och i textilier för 

att förhindra att de blir skrynkliga och för att fixera färg. 

• Borsyra, som är reproduktionsstörande. Borsyra kan till exempel finnas i limmet i papp. 

• Många av de bromerade flamskyddsmedlen, bland annat polybromerade difenyletrar, PBDE, 

som är mycket svårnedbrytbara, bioackumulerande och giftiga. De kan förekomma i plaster, 

textilier, möbler i offentlig miljö, skyddskläder och isoleringsmaterial.  I elektrisk och 

elektronisk utrustning är PBDE i dag reglerade i EUs kemikalielagstiftning.  

 
7 Kategori 1A och 1B enligt CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering,  

   märkning och förpackning av ämnen och blandningar). 
8 Enligt kriterierna i Reach bilaga XIII. 
9 Enligt förordning 2037/2000/EG. 
10 Kandidatförteckningen förklaras närmare i nästa avsnitt om SVHC-ämnen. 

 



 

SVHC-ämnen, Substances of Very High Concern, är ”ämnen som inger mycket stora 

betänkligheter” i Europas kemikalielagstiftning Reach. De är utfasningsämnen, och ska därmed 

fasas ut från kommunens verksamheter. Dessa ämnen är upptagna på kandidatförteckningen som 

europeiska kemikalieinspektionen, Echa, har tagit fram och de kan omfattas av tillståndskrav enligt 

Reach.  

Ämnen som tas upp på kandidatförteckningen är cancerogena eller fortplantningsstörande ämnen 

samt ämnen som påverkar arvsmassan så kallade CMR-ämnen, svårnedbrytbara miljögifter, som 

PBT- och vPvB-ämnen, eller ämnen som har andra allvarliga egenskaper, till exempel 

hormonstörande eller allergiframkallande ämnen. Dessa ämnen räknas automatiskt som 

utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionen. 

Fördelen med ämnen som tagits upp på kandidatlistan är att leverantören är skyldig att kunna 

redogöra för om sådana ingår i en vara i koncentrationer över 0,1 viktprocent enligt den europeiska 

kemikalielagstiftningen Reach. Detta gör att vi kan få ett underlag som gör att det är möjligt att 

undvika dem i våra varor. 

Nackdelen med kandidatlistan är att det är en omfattande, kostsam och långsam process att föra upp 

ämnen där. Medlemsländerna tar fram underlag och nominerar ämnen till att föras upp på 

kandidatlistan, som uppdateras två gånger om året. I dagsläget är strax över 200 ämnen uppförda på 

kandidatförteckningen.  

Exempel på SVHC-ämnen på kandidatlistan: 

• DEHP och flera andra ftalater är reproduktionsstörande. Kan förekomma i bland annat PVC-

plast. 

 

Kemikalieinspektionen klassar hormonstörande ämnen som utfasningsämnen. Hormonstörande är 

också en av de egenskaper som kvalificerar ett ämne att ses som särskilt farligt enligt EUs 

gemensamma kemikalielagstiftning Reach, de så kallade SVHC-ämnena.  

Störningar på hormonsystemet på grund av exponering för vissa kemikalier kan bland annat leda till 

utvecklandet av vissa cancerformer, tidigarelagd pubertet, missbildade könsorgan, försämrad 

spermieproduktion, övervikt, diabetes samt beteendestörningar. 11 Hormonstörande ämnen finns 

överallt. Vi kommer i kontakt med dem genom vardagsprodukter som matförpackningar, kläder och 

leksaker. 

Det finns kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper inom lagstiftningarna för biocider 

och växtskyddsmedel, men det saknas vedertagna metoder för klassificering inom andra områden.  

SIN-listan står för Substitute It Now och är ett verktyg som flera verksamheter och kommuner 

använder sig av. Den tas fram av Internationella kemikaliesekretariatet, ChemSec, ett 

samarbetsorgan för miljöorganisationer. För att hantera att så få hormonstörande ämnen hittills 

klassificerats som hormonstörande enligt Reach räknar Kungsbacka kommun hormonstörande 

ämnen på SIN-listan som utfasningsämnen, och de ska därmed fasas ut så långt det är möjligt.  

Exempel på hormonstörande ämnen på SIN-listan: 

• Bisfenol S, som kan ersätta bisfenol A, som tagits upp på kandidatlistan, som en beståndsdel 

i polykarbonatplast och i epoxilack. 

 
11  KEMI, Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige, 

https://www.kemi.se/publikationer/pm/2012/pm-16-12-kunskapssammanstall-ning-av-hormonrelaterade-effekter-i-manniska-och-

miljo-i-sverige 

https://www.kemi.se/publikationer/pm/2012/pm-16-12-kunskapssammanstall-ning-av-hormonrelaterade-effekter-i-manniska-och-miljo-i-sverige
https://www.kemi.se/publikationer/pm/2012/pm-16-12-kunskapssammanstall-ning-av-hormonrelaterade-effekter-i-manniska-och-miljo-i-sverige


 

• DINP, en ftalat som var vanlig att byta ut ftalaten DEHP mot runt år 2000 och åren därefter, 

när de negativa effekterna av DEHP blev kända.  

 

I Kemikalieinspektionens förslag till etappmål fram till 2030, Fasa ut särskilt farliga ämnen 

likställer de högfluorerade ämnen (PFAS) med utfasningsämnen vad gäller allvarhetsgrad på grund 

av att ämnena inte bryts ner i naturen. Av försiktighetsskäl bör PFAS anses vara särskilt farliga 

ämnen och bli föremål för utfasning enligt Kemikalieinspektionen. 

Särskilt farliga ämnen som är svårnedbrytbara kan ansamlas i miljön och finnas kvar under lång tid 

även om utsläppen minskar eller upphör. När effekter väl uppmärksammas har halterna i miljön 

ökat så att en oacceptabel exponering pågått en längre tid. Det gör att åtgärder sätts in sent och att 

ämnena kan fortsätta att ge upphov till skador samt förorena mat och dricksvatten även en lång tid 

efter att samhället har infört riskbegränsande åtgärder. 

Det finns flera tusen olika högfluorerade ämnen som används inom många olika områden. Vissa 

högfluorerade ämnen har redan reglerats på internationell, EU- och nationell nivå. Eftersom 

nuvarande regelverk i mångt och mycket bygger på en hantering ämne för ämne är det dock inte 

praktiskt möjligt att komma åt högfluorerade ämnen genom det sätt som regelverken hittills 

tillämpats.  

Kungsbacka kommun räknar högfluorerade ämnen som utfasningsämnen, och de ska därmed fasas 

ut så långt det är möjligt. 

 

I Kungsbacka kommun ska prioriterade riskminskningsämnen undvikas så långt det är möjligt när 

det gäller barns miljöer eller användning som innebär direkta utsläpp. 

Prioriterade riskminskningsämnen är ämnen med egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet 

enligt Kemikalieinspektionen. Användaren behöver alltid se över risken för den tilltänkta 

användningen med dessa ämnen och göra en avvägning om de kan användas inom det aktuella 

området utan oacceptabla risker. 

Ämnen som ingår i denna kategori har följande egenskaper: 

• Mycket hög akut giftighet 12 

• Allergiframkallande 13 

• CMR-ämnen, kategori 2 14 

• Hög kronisk giftighet 15 

• Potentiell persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen, samt potentiellt mycket 

persistenta och mycket bioackumulerande ämnen 16 

• Miljöfarligt, långtidseffekter 17 

Även prioriterade riskminskningsämnen finns i PRIO-databasen på Kemikalieinspektionens 

hemsida. 

 
12 Enligt CLP-förordningen 
13 Enligt CLP-förordningen 
14 Enligt CLP-förordningen 
15 Enligt CLP-förordningen 
16 Enligt kriterierna i Reach bilaga XIII 
17 Enligt CLP-förordningen 



 

Exempel på prioriterade riskminskningsämnen: 

• Limonen, som är allergiframkallande och har långtidseffekter i miljön. Det används som 

doftämne i många rengöringsmedel och hygieniska produkter. 

 

För att få fokus i kemikaliearbetet behöver vi lyfta fram prioriterade områden. Inom våra 

prioriterade områden finns det riktade åtgärder, och vi ska undvika utfasningsämnen och 

prioriterade riskminskningsämnen så långt det är möjligt. 

 

Barn är en särskilt känslig grupp när det gäller exponeringen av farliga ämnen eftersom de påverkas 

mer än vuxna av kemikalier i sin närmiljö. Barn äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande 

till sin kroppsvikt, vilket leder till en ökad risk att de får i sig högre halter av skadliga ämnen än 

vuxna människor. Dessutom har de ett beteende som gör att de exponeras mer för dessa ämnen. 

Barnens kroppar är under utveckling och störningar i utvecklingen kan få stora, livslånga 

konsekvenser. 

Våra barn tillbringar ofta en stor del av sin vakna tid på förskolan, skolan och fritidshem. Förskolor 

är platser där man hittar högre halter av en rad skadliga ämnen jämfört med kontors- eller 

hemmamiljöer, troligtvis på grund av de material som finns i stora mängder på förskolorna.18  

I kemikalieplanen som antogs av kommunfullmäktige 2017 fanns en lång rad åtgärder för att fasa ut 

material med farliga ämnen ur våra förskolemiljöer. Efter detta gedigna arbete behöver vi nu säkra 

upp att det goda arbetet fortsätter. Som en logisk fortsättning på detta arbete riktas åtgärder i denna 

kemikalieplan även mot skolan och fritidshemmen. 

 

För att skydda de ofödda barnen, som är den allra känsligaste gruppen för påverkan av farliga 

kemikalier, behöver även gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder ses som prioriterade grupper. 

Inom flera verksamheter är personalen till övervägande del kvinnor, och vi ska vara extra 

noggranna med de varor och kemiska produkter som används i dessa verksamheter. 

 

En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen. Kemiska produkter 

kan vara till exempel rengörings- och tvättmedel, laboratoriekemikalier, färg, lack eller lim. I 

lagstiftningen skiljs dessa från varor, som är ”föremål som under produktionen får en särskild form, 

yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess 

funktion”. 

Det finns regler inom både miljöbalkens och arbetsmiljölagstiftningens område som rör kemiska 

produkter. Vi har krav på våra verksamheter att upprätta kemikalieförteckningar över 

märkningspliktiga kemiska produkter, och vi behöver göra riskbedömningar för dessa och byta ut 

dem mot sådana som är mindre farliga för hälsan eller miljön om det finns alternativ som fungerar. 

 
18 KEMI, Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan, 

https://www.kemi.se/download/18.6df1d3df171c243fb23a98fa/1591454111159/rapport-8-13.pdf 

 

https://www.kemi.se/download/18.6df1d3df171c243fb23a98fa/1591454111159/rapport-8-13.pdf


 

Det kan vara väldigt svårt att få reda på kemikalieinnehållet i varor, speciellt i äldre varor som vi 

redan har omkring oss. När det gäller kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter finns det krav 

på att de ingående ämnena redovisas, och här har vi mycket större möjligheter att komma långt i 

vårt arbete att fasa ut farliga ämnen. Därför ska detta område vara prioriterat. 

 

Plast spelar en viktig roll i dagens samhälle. Den används inom de flesta områden och den bidrar 

med många nyttor. Användningen av plast kan i vissa fall leda till minskad miljöpåverkan, 

exempelvis genom viktbesparingar i transportsektorn eller förebyggande av matsvinn genom olika 

”smarta” förpackningslösningar. Men nyttorna behöver sättas i relation till miljö- och 

klimatpåverkan från både produktion, användning och avfallshantering och ”läckaget” av plast till 

mark och vatten behöver stoppas. 

I många av de prioriterade varuområdena enligt denna plan ingår plast som kan ge påverkan på 

miljö och hälsa under olika delar av sin livscykel. Många problematiska ämnen hittar vi i just plast. 

Samtidigt har plast flera andra miljöaspekter som vi måste förhålla oss till, vilka beskrivs nedan. 

Eftersom plasten har en stor och komplicerad hållbarhetspåverkan behöver vi ta ett samlat grepp om 

frågan. Plast är därför ett prioriterat område i denna plan. 

Plast är inte ett material utan många olika. De flesta av materialen görs från monomerer och många 

av monomererna är hälso- eller miljöfarliga på olika sätt. Den största andelen av råvarorna för 

plasttillverkning har fossilt ursprung som mineralolja eller naturgas, och bidrar därför till 

klimatförändringarna när plasten förr eller senare förbränns. Få plaster är perfekt lämpade för sin 

tänkta användning som de är utan förbättras och varieras med olika tillsatser, vilket gör det svårt att 

veta vad produkterna innehåller. 

Mikroplast är ett samlingsnamn för mycket små partiklar av plast som kan ha olika ursprung. De 

kan bildas oavsiktligt genom slitage av större föremål av plast men det finns också plast som från 

början tillverkas som små korn eller pellets. Nedbrytning av plast i naturen går långsamt och 

riskerna med förekomsten av plastskräp och mikroplast i våra vatten är många och komplexa. 

Mängden olika plastmaterial, tillsatser och produkttyper gör det svårt att sortera och återvinna plast 

på ett effektivt sätt. Att tillverka ny plast är billigt, efterfrågan på återvunnen plast är begränsad och 

det finns osäkerhet kring kvalitet och innehåll av farliga kemikalier, vilket försvårar plaståter-

vinningen. Alla plaster går inte heller att materialåtervinna, exempelvis härdplaster som sönderdelas 

vid uppvärmning och därför inte kan återvinnas utan endast malas ned och användas som 

fyllnadsmedel. 

Genom att fokusera på färre sorters plastmaterial och tillsatser kan större flöden åstadkommas vilket 

möjliggör en mer effektiv hantering för återvinningsföretagen.19  

Materialåtervinningsnivåerna av plast är i dagsläget låga i Sverige. Om man tittar på hela 

materialflödet med både verksamheters och hushållens plastavfall, så återvinns cirka 7,9 procent av 

den plast som används. Efterfrågan på den återvunna råvaran behöver ökas för att ett mer cirkulärt 

plastflöde ska bli möjligt. 

Vissa biologiskt nedbrytbara eller komposterbara plaster kan brytas ned mycket snabbt i en viss 

miljö men inte i andra. Det är därför mycket viktigt att definiera tidsram och miljö när man pratar 

 
19 Trossa AB 2020, Plastkartläggning, sammanfattande rapport 

 



 

om biologisk nedbrytning. Uttrycket biologiskt nedbrytbart betyder ingenting utan att tillverkaren 

också beskriver de exakta miljöförhållandena som krävs för att denna process ska ske, och hur lång 

tid det tar. Det är också viktigt att veta om plasten verkligen bryts ner i sina beståndsdelar, eller om 

den bara faller sönder i små bitar som kanske inte kan uppfattas med blotta ögat men som bidrar till 

problematiken med mikroplast.  

Biologiskt nedbrytbar plast behöver normalt brytas ned i en industriell kompost, men det finns inga 

sådana anläggningar i Sverige idag. Denna typ av plast riskerar att hamna i de kommunala 

rötningsanläggningar som bearbetar det matavfall som samlas upp från hushållen, eftersom det 

anges på dessa förpackningar att de är komposterbara. För konsumenten låter som att de går att 

kompostera var som helst, vilket oftast inte är fallet. När de har hamnat i matavfallsinsamlingen 

ställer plasterna till problem då rötningsanläggningarna inte kan bryta ner denna typ av plast.20 

En del plasttyper kan tillverkas både från både fossil råvara och biomassa. Bara för att en plast är 

baserad på biomassa betyder det inte att den nödvändigtvis är bionedbrytbar. På motsatt sätt gäller 

att vissa plaster som är baserade på fossil råvara i vissa fall kan vara bionedbrytbara vid rätt 

förutsättningar. 

Den statliga plastutredningen 21 föreslog att inköp och upphandling ska ingå i det 

avfallsförebyggande arbetet och att offentlig sektors medverkan är en förutsättning för att rätt beslut 

tas.  

När det kommer till plastanvändning handlar det till stor del om att i första hand minska den totala 

mängden plast som används. Genom att göra avvägningar innan inköp är det möjligt att undvika en 

stor mängd inköpt plast, och därmed mycket avfall.  

Att upphandla varor och material av återvunnen plast stimulerar efterfrågan på den återvunna 

plasten. Dessutom kan hållbarhetskrav skapa incitament för teknikutveckling och ge förutsättningar 

för en ny marknad för plastmaterial med goda återvinningsegenskaper. 

 

Kemikalieplanens prioriterade ämnesgrupper, områden och åtgärder beskriver tillsammans 

målsättningen för verksamheternas arbete med kemikaliefrågorna. Ibland är det tyvärr så att de 

material, varor eller produkter vi behöver inte finns med det kemikalieinnehåll vi hade velat. Det 

kan också vara så att produkterna finns, men till en orimligt hög kostnad. I dessa fall får vi göra en 

rimlighetsavvägning och utvärdering om det finns andra sätt att täcka verksamheternas behov, eller 

om behovet är så stort att vi behöver göra ett undantag från kemikalieplanens målsättning. I de fall 

vi behöver göra undantag kan det fortfarande finnas sätt att påverka marknaden i den riktning vi 

önskar. Detta kan till exempel vara att lägga tidpunkten för när kraven ska vara uppfyllda i 

framtiden, eller genom att i upphandling erbjuda mervärden, som skickar en signal till 

leverantörerna att vi hade varit beredda att betala lite mer för produkter som lever upp till vår 

önskade kravnivå. 

Det är en förenklad bild av verkligheten att tro att vi kan få in varor, material och kemiska 

produkter i våra verksamheter som är helt fria från de farliga ämnen vi vill fasa ut. Om 

detektionsgränsen bara är tillräckligt låg kan man vid kemisk analys hitta spår av det mesta överallt. 

Ofta beror förekomst av ämnen i mycket låga koncentrationer på spridning i miljön, och inte på att 

de skulle vara aktivt tillsatta. Vi behöver av praktiska skäl ofta sätta upp olika gränsvärden för hur 

hög halt av farliga ämnen vi accepterar. Dessa gränsvärden behöver bestämmas från fall till fall, och 

 
20 Trossa AB 2020, Plastkartläggning, sammanfattande rapport 
21  Statens offentliga utredningar, Det går om vi vill - förslag till en hållbar plastanvändning, https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/statens-offentliga-utred-ningar/2018/12/sou-201884/  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utred-ningar/2018/12/sou-201884/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utred-ningar/2018/12/sou-201884/


 

haltgränsen beror på bland annat ämnets farlighet, om flera ämnen bör räknas samman och hur långt 

branschen har kommit. 

 

 



 

 

 

 

Det finns krav på att dokumentera farliga kemiska produkter både i miljöbalken och i 

arbetsmiljölagstiftningen. Kravet i miljöbalken gäller anmälnings- och tillståndspliktiga 

verksamheter, men kravet enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller alla verksamheter.22 Farliga 

kemiska produkter innebär sådana som är märkningspliktiga enligt lagstiftningen, och därför är 

märkta med ett eller flera faropiktogram. Dokumentation sker sedan 2020 i vårt webbaserade 

kemikaliehanteringssystem, och det är viktigt att alla verksamheter löpande registrerar de kemiska 

produkter som används. 

Ansvar: samtliga nämnder 

 

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalkens hänsynsregler ska vi alla undvika produkter som kan 

vara skadliga för människor eller miljön om det går att ersätta dessa med produkter som är mindre 

farliga. 

I kommunens verksamheter ska vi i första hand byta ut kemiska produkter som innehåller ämnen 

som har någon av de utpekade egenskaperna i avsnitt 2.2. I detta arbete kommer kemikalie-

hanteringssystemet att vara till stor hjälp. 

Produktvalsprincipen i miljöbalken går längre än att bara gälla de produkter som innehåller de allra 

värsta ämnena. Går det till exempel att ersätta en märkningspliktig produkt med en som inte är 

märkningspliktig ligger detta i linje med produktvalsprincipen. Det samma gäller om det går att helt 

ersätta en produkt genom att använda andra metoder som inte kräver några kemiska produkter. I 

kommunens verksamheter ska vi arbeta enligt dessa principer så långt som möjligt.  

Ansvar: samtliga nämnder 

 

För att hantera de kemiska produkter vi behöver ha i våra verksamheter på ett korrekt och säkert sätt 

är det viktigt att det finns uppdaterad information om farliga kemiska produkter, att det regelbundet 

görs riskbedömningar och att det finns rutiner för en säker hantering. Alla behöver inte veta allt 

men det är viktigt att den som använder eller utsätts för kemiska riskkällor i sitt arbete får tillräcklig 

information och skyddsutrustning för att kunna hantera dessa säkert. För att nå en säker 

kemikaliehantering ska alla anställda i Kungsbacka kommun som använder kemikalier följa 

dokumentet Handledning och kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering, som vid behov 

revideras av kemikalierådet. 

Ansvar: samtliga nämnder 

 

 
22 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43 



 

 

Verksamheter eller åtgärder som utförs på uppdrag av kommunen ska där det är relevant och 

möjligt följa intentionerna i kemikalieplanen. Kommunen ska kunna begära information om vilka 

märkningspliktiga kemiska produkter, inklusive uppskattad årlig förbrukning, som används av dessa 

externa utförare. Detta kan ske genom kravställning vid upphandling och avtalsskrivning.  

Ansvar: samtliga nämnder som nyttjar externa utförare 

 

Kommunen ska varje år ta fram statistik om den egna användningen av utfasningsämnen och 

prioriterade riskminskningsämnen. Informationen ska visa förändringen över tid, ge goda exempel 

och ligga till grund för löpande planering av framtida substitutionsarbete. 

Ansvar: Kemikalierådet under ledning av kemikaliesamordnaren 

 

Kemikalieinspektionen konstaterar att det behövs fler nationella insatser för att komplettera 

kemikalielagstiftning och internationella konventioner. I sin rapport Giftfritt från början skriver de 

att ett sätt att öka efterfrågan på hållbara varor och skynda på utfasningen av särskilt farliga ämnen 

är att offentliga aktörer i sin upphandling ställer krav på de material och varor de köper.  

Förutom att minska känsliga gruppers exponering för farliga ämnen så kan kraven bidra till att öka 

marknaden för varor med mindre farliga ämnen och på sikt driva fram skarpare lagstiftning. 

Kemikaliekrav i offentlig upphandling är med andra ord ett viktigt styrmedel som kan komplettera 

lagstiftningskrav. 

Kommunen är en stor upphandlare av varor och tjänster. När vi ställer miljökrav kan vi bidra till att 

uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att driva på både substitution och innovationer 

inom kemikalieområdet. 

Vid alla upphandlingar ska vi undvika ämnen med de utpekade ämnesegenskaperna så långt det är 

möjligt.  

 

Mångfalden av varor på marknaden och i samhället är enorm. Det gör att det behövs en prioritering. 

Två utgångspunkter är särskilt viktiga vid prioriteringen; Att skydda barn, ungdomar och andra 

känsliga grupper från exponering, direkt eller indirekt via miljön, och att minska förekomsten av 

särskilt farliga ämnen i materialkretsloppen. 

Det betyder att konsumentnära varor, varor som finns i förskolan, skolan och på arbetsplatser samt 

varor som bidrar till stora materialflöden i samhället bör prioriteras. 

I Kungsbacka ska kommunen ställa mer långtgående krav på innehåll av prioriterade ämnen för 

dessa prioriterade varor och produkter: 

• Kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter 

• Byggvaror 

• Leksaker och hobbymaterial 

• Möbler, textilier och inredning 

• Städtjänster  



 

• Livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel 

• Elektriska och elektroniska produkter 

Urvalet baseras på Kemikalieinspektionens rapporter Handlingsplan för giftfri vardag 2011–2014 

och strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor. 

Riskerna med farliga ämnen i varor är bristfälligt reglerade jämfört med vad som gäller för kemiska 

produkter. Bristerna gäller både tillgången till information och villkoren för att få använda farliga 

ämnen i varor. För de flesta varugrupper finns det inga begränsningar för farliga eller särskilt farliga 

ämnen. 

 

Upphandlingsmyndigheten utvecklar drivande hållbarhetskriterier som en hjälp för upphandlande 

myndigheter att ställa hållbarhetskrav. Kriterierna täcker dock inte alla områden.  

Det finns olika nivåer på de framtagna kraven: basnivå, avancerad nivå och spjutspetsnivå. 

Baskraven är ofta mer ambitiösa än gällande lagstiftning. Tanken är att det ska gå att genomföra en 

miljöanpassad upphandling utan alltför stora resurser eller behov av speciell kompetens. 

Avancerad nivå omfattar krav som går längre än basnivån, ofta på en nivå som motsvarar 

hållbarhetsmärkningars kriterier, och kan kräva en större insats och kunskap.  

På spjutspetsnivå ställs ytterligare högre krav vad gäller miljö- och andra hållbarhetsaspekter och 

innebär att tillgången är mindre än för bas- och avancerade krav samt ställer högre krav på 

specialkompetens hos den upphandlande myndigheten. 

Det finns ett paket med upphandlingskriterier för en giftfri förskola. Kriterierna knyter an till 

områdena leka, äta och sova, och gäller leksaker, möbler och textilier. Sedan tidigare finns kriterier 

framtagna för byggmaterial inklusive golv, städtjänster och kemtekniska produkter, livsmedel och 

elektronik. 

• Vid all upphandling av varor ska information om innehåll av ämnen på EU:s kandidatlista 

begäras in.  

• Ämnen på EU:s kandidatlista ska om det är möjligt inte förekomma i halter över 0,1 

viktprocent.  

• Alla produkter ska vara fria från utfasningsämnen så långt som det är möjligt. 

• Vid inköp av maskiner, storköksutrustning och liknande ska de kemiska produkter som 

behövs för drift och underhåll så långt det är möjligt vara fria från de utpekade 

ämnesgrupperna, utan att funktion eller garantier påverkas negativt. 

• Om det inte är möjligt att upphandla produkter utan utfasningsämnen ska krav ställas på hur 

leverantören planerar att arbeta för att fasa ut dessa ämnen. 

• För upphandlingsområden där det finns rekommenderade kriterier från 

Upphandlingsmyndigheten, som styr mot den målsättning Kungsbacka har, ska våra krav 

utgå från dessa.  

• För varor, kemiska produkter och tjänster där det finns kriterier för tredjepartscertifierad 

miljömärkning ska dessa kriterier om möjligt användas.  

• Om den upphandlade av varan eller produkten ska användas i prioriterade områden, men det 

saknas kriterier för miljömärkning inom området, ska särskilda kriterier så långt det är 

möjligt tas fram för att säkerställa att utfasningsämnen och relevanta prioriterade 

riskminskningsämnen inte förekommer.  



 

• Varor och kemiska produkter ska så långt det är möjligt vara fria från parfym.  

Ansvar: Service Inköp samt upphandlande förvaltning 

 

För att köpa in och använda plastprodukter på ett så hållbart sätt som möjligt krävs ett antal 

åtgärder: 

• Gör alltid en bedömning om produkten behöver vara av plast, eller om det är praktiskt 

möjligt och en miljömässig fördel att välja ett annat material. 

• Information om produktens plasttyp och kemikalieinnehåll ska krävas in. 

Information om produktens plasttyp behöver finnas för att kunna bedöma plastens risker. Vi 

ska efterfråga en redogörelse för det kemiska innehållet i produkten om vi bedömer det som 

möjligt för leverantörerna att få informationen. 

• Ställ krav på att plasten ska bestå av återvunnet eller biobaserat material om det är tekniskt 

och praktiskt möjligt. 

Krav kan ställas på att produkten ska bestå av en viss andel återvunnet material, vilket anges 

i viktprocent. Krav kan ställas på plastsort utifrån vilka plaster som är lämpliga för 

återvunnen eller biobaserad råvara.  

• Ställ krav på återvinningsbarhet. 

Olika plaster är olika lämpade för materialåtervinning, och en liten efterfrågan på 

marknaden kan göra att plasten i praktiken inte är återvinningsbar. Kravet kan utformas som 

procent av totalt plastmaterial. Det går även att hänvisa till lämplig standard eller 

miljömärkning. 

• Ställ krav på produktutveckling för framtida återvinningsbarhet. 

Om produktens plast inte går att återvinna i dagsläget ska leverantören ange hur de planerar 

att byta till återvinningsbar plast alternativt hur framtidsutsikterna för återvinning kan se ut. 

• Ställ krav på separerbarhet eller produktutveckling för separerbarhet. 

Om produkten är sammansatt av flera olika material bör det finnas krav på att separerbarhet 

alternativt att leverantören ska jobba för utveckling av separerbara produkter. 

• Återvunnen och biobaserad, återvinningsbar plast ska prioriteras framför biologiskt 

nedbrytbar plast. Om det finns ett behov av att plasten ska vara biologiskt nedbrytbar ska 

den vara det utan att behandlas i en industriell anläggning. 

• Undvik så långt det är möjligt produkter som orsakar utsläpp av mikroplaster till miljön 

(luft, mark eller vatten) vid användning eller underhåll.  

Ansvar: Service Inköp samt upphandlande förvaltning 

 

• En systematisk uppföljning av ställda krav ska göras, i första hand inom prioriterade 

områden. Det är möjligt att precisera i upphandlingsdokumentet att stickprov kommer att tas 

från det upphandlade sortimentet eller att leverantören ska bekosta kemiska analyser av ett 

antal utpekade ämnen.  

Ansvar: Service Inköp samt upphandlande förvaltning 



 

• Ett avtal för analys av varor och material, som kan användas för kontinuerlig uppföljning av 

avtal ska tecknas. Kemiska analyser kan vara kostsamma men är effektiva för att påvisa om 

oönskade kemiska ämnen finns i upphandlade och inköpta varor.  

Ansvar: Service Inköp 

• Om uppföljning visar att kemikaliekraven inte uppfyllts på avtalat vis ska sanktioner vidtas 

enligt samma rutiner som vid andra avtalsbrott.  

Ansvar: Service Inköp 

• Om det finns likvärdiga varor i e-handeln, som kan bytas ut mot varandra utan att någon 

viktig funktion går förlorad, ska de varor som är sämre ur kemikaliesynpunkt tas bort. Detta 

kan till exempel innebära att icke miljömärkta produkter tas bort om det finns miljömärkta 

alternativ.  

Ansvar: Service Inköp och de förvaltningar som nyttjar avtalet 

• Det ska framgå i e-handeln eller på annat lämpligt sätt vilka varor som är att föredra ur 

kemikalieperspektiv.  

Ansvar: Service Inköp 

 

Enligt Kemikalieinspektionen innehåller vår inomhusluft i storleksordningen 6 000 ämnen, varav 

500 kommer ifrån byggprodukter.23 

Det vi bygger in i våra hus får vi leva med under en lång tid. Vi dras fortfarande med följder av 

tidigare misstag, till exempel asbest i isolering, PCB i fasadfogar som läcker ut i närmiljön och 

påverkar barns utveckling, CFC i äldre isolering som påverkar ozonskikt och klimat och äldre 

plastmaterial med tungmetaller och mjukgörare som i dag är förbjudna. Vi måste ha kännedom om 

vilka ämnen vi bygger in i våra hus. Det kan visa sig att ämnen vi i dag tror är ofarliga längre fram 

visar sig ha farliga egenskaper, och då måste vi veta var någonstans dessa ämnen finns. 

 

När vi bygger nytt och när vi underhåller befintliga byggnader har vi ett ansvar för att välja 

produkter som ska kunna användas under mycket lång tid utan negativ påverkan på människor och 

miljö. Säkerhet för människor och miljö måste alltid gå före kortsiktiga ekonomiska vinster. 

• Vid ny- och ombyggnation använder Kungsbacka kommun så långt det är möjligt produkter 

fria från utfasningsämnen, inklusive hormonstörande ämnen på SIN-listan, och prioriterade 

riskminskningsämnen. 

• Produkter väljs om möjligt bort om det vid deras tillverkningsskede har förekommit mer än 

2 procent av någon monomer som uppfyller något av kriterierna för utfasningsämnen. 

• Vid ny- och ombyggnation använder Kungsbacka kommun inga produkter som har för 

ofullständig dokumentation för att kunna bedömas. 

För att en produkt ska räknas som fri från ett ämne krävs det att halten av ämnet är mindre än 0,1 

viktprocent. 

Ansvarig förvaltning: Service Lokalförsörjning och Service Fastigheter 

 
23 Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen 



 

 

Om det finns problematiska ämnen i befintliga byggnader kan dessa behöva fasas ut tidigare än 

enligt befintlig underhållsplan. 

Ett sådant område kommunen har identifierat är golven i våra kommunägda förskolor. Ungefär 40 

procent av golvytan består av plastmattor, som i stor utsträckning lades in under 80- och 90-talen. 

Detta innebär att de med största sannolikhet innehåller mjukgörande ftalater som vi i dag vet är 

hormon- och reproduktionsstörande. 

En prioriterad åtgärd är att byta ut dessa plastmattor under en femårsperiod, 2017-2021, vilket 

innebär en åtgärdstakt på tio förskolor om året. Golven byts i första hand ut mot linoleumgolv, och 

till ftalatfria plastmattor i utrymmen där vatten hanteras. 

Ansvarig förvaltning: Service Fastigheter 

 

För att de verksamheter vi bedriver i inhyrda lokaler inte heller ska exponeras för farliga ämnen är 

det viktigt att vi ställer krav även på dessa lokaler. En kartläggning av golven i de inhyrda lokalerna 

för förskolor 2017 visade att kunskapen om material i golvbeläggningarna var låg hos 

fastighetsägarna. 

Vid nya och omförhandlade hyresavtal ska Kungsbacka kommun ställa krav på åtaganden från hyresvärdens 

sida som omfattar följande krav:  

• Materialval vid om- och nybyggnation i lokalen ska utgå från en materialdatabas med 

kriterier som innebär att materialen är fria från utfasningsämnen. 

• Plastgolv i de inhyrda lokalerna får vid kontraktstecknandet inte innehålla ftalater upptagna 

på kandidatförteckningen. Äldre plastgolv med okänt kemikalieinnehåll accepteras inte. 

Ett verktyg som kan användas för att uppnå syftet är så kallade gröna hyresavtal. I gröna hyresavtal 

kan också andra miljöaspekter, utöver materialval, regleras. 

Om kraven inte kan uppfyllas och det saknas alternativ för att kommunen ska kunna lösa sitt 

lokalbehov kan undantag behöva göras. Kommunen ska då verka för att komma så nära kraven 

ovan som möjligt, till exempel genom att komma överens med fastighetsägaren att kravet på ftalater 

ska vara uppfyllt vid en senare tidpunkt. 

Ansvarig förvaltning: Service Fastighet och Service Lokalförsörjning 

 

I de kommunala förskolorna har vi stor möjlighet att genomföra åtgärder som minskar barnens 

exponering för oönskade ämnen. Undersökningar visar att halterna av vissa sådana ämnen, till 

exempel bromerade flamskyddsmedel och ftalater, är högre i förskolemiljöer än i hemmet.24 Detta 

beror troligtvis på att det finns mycket plast- och skumgummimaterial i förskolorna. 

 

Till kemikalieplanen som antogs 2017 fanns vägledningsmaterialet ”På väg mot en giftfri förskola” 

med 34 åtgärder som skulle genomföras. Under 2018 utbildades personalen i förskolorna, och de 

rensade ut produkter som innehöll skadliga ämnen. Arbetet har gjort att det nu finns betydligt färre 

saker med ohälsosamma kemikalier som barnen kan komma i kontakt med. Nu gäller det att 

fortsätta arbeta för att fortsätta hålla en hög och säker nivå, och åtgärderna har gjorts om till 
 

24 Kemikalieinspektionen, Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan 



 

dokumentet En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma 

kemikalier. 

Ansvariga för att riktlinjerna följs: förvaltningen för Förskola & Grundskola, förvaltningen för 

Teknik och förvaltningen för Service 

 

Som ett steg i arbetet med att minska barns exponering för farliga ämnen ska vi ta fram ett 

vägledningsmaterial som riktar sig till grundskolor och fritidshem. Namnet på materialet blir 

Kemikaliesmart skola och fritidshem och kan exempelvis innehålla bra val och rätt hantering av: 

• Kemiska produkter som på olika sätt används i undervisningen. 

• Leksaker, hobbymaterial och återbrukat material som används på fritidshem. 

• Material för skapande på exempelvis bild- och slöjdlektioner. 

• Material som används i kontakt med livsmedel i köken. 

• Möbler och andra inventarier. 

• Elektronik som används i undervisningen och fritidshemsverksamheten. 

• Gymnastikredskap, tjockmattor och gymnastikgolv. 

Vägledningsmaterialet ska vara klart senast 2021-12-31, och åtgärderna vidtas under 2022 och 2023 

Ansvariga för framtagande av vägledningsmaterialet: förvaltningen för Förskola & Grundskola, 

med stöd av andra berörda förvaltningar och kemikalierådet.  

 

Platser för barn och unga utomhus har ofta material och produkter som inte är tillverkade för att 

vara lekmaterial från början. Detta kan till exempel vara gummidäck, slipers eller tryckimpregnerat 

trä. Fallskydd av så kallad gummiasfalt och konstgräsplaner kan också innehålla skadliga ämnen. 

För att få en överblick över förekomst av skadliga kemikalier på kommunens lekplatser inventerade 

Teknik de 34 lekplatser som tillhörde deras ansvarsområde, och en åtgärdsplan upprättades för att ta 

bort material som innehöll farliga ämnen. 

Sedan 2019 har Teknik tagit över ansvaret för lekplatser på förskolor, skolor och offentliga platser 

runt om i kommunen. Även dessa lekplatser behöver inventeras, och arbetas in i handlingsplanen 

för att fasa ut material som innehåller farliga ämnen. 

Handlingsplanen ska vara klar senast 2021-12-31. 

Ansvar: Teknik 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har samordningsansvar för arbetet med åtgärderna enligt 

kemikalieplanen. För att få en bred praktisk kompetens i arbetet med att fasa ut farliga ämnen i 

kommunens verksamheter finns ett kemikalieråd, med representanter från alla berörda 

förvaltningar. Förvaltningarna för Förskola & Grundskola, Teknik, och Service med områdena 

Fastigheter, Lokalförsörjning, Lokalvård och Inköp har ett särskilt ansvar för att bidra med 

personella resurser till kemikalierådets arbete eftersom de ansvarar för eller påverkar de prioriterade 

områdena i denna plan. Kommunstyrelsens förvaltning utser en samordningsansvarig för 



 

kemikalierådet, som leder arbetet. Kemikalierådets arbete ska anpassas efter verksamheternas 

behov, men består bland annat av följande arbetsuppgifter: 

• Samordna och stötta kemikaliearbetet i förvaltningarna 

• Ta fram material som stöd till förvaltningarna 

• Administrera respektive förvaltnings uppgifter i kemikaliehanteringssystemet  

• Samordna information och utbildning om kemikalieplanen och kemikaliefrågor som är 

relevanta för kommunens verksamheter, representanterna ansvarar för att informera sina 

egna verksamheter 

• Löpande följa upp arbetet med kemikalieplanen och revidera den vid behov, dock minst 

vart tredje år 

• Delta i kunskapsutbyte och samverkan med andra kommuner och aktörer som arbetar med 

kemikaliefrågorna, nationellt och i regionen 

• Samverka med och påverka kommunens leverantörer   

Varje verksamhet i kommunen har ett eget ansvar för sitt miljöarbete och för att följa lagstiftningen. 

Kemikalierådet har främst en rådgivande funktion.  

Ansvar för samordningsansvar: Kommunstyrelsens förvaltning 

Ansvar för att avsätta personella resurser: Samtliga verksamheter som berörs av denna plan 



 

 

 

Egenskap 
Klassificering enligt CLP-förordningen för att 

fastställa egenskapen, H=H-fras 

Cancerframkallande H350: Kan orsaka cancer 

Mutagent H340: Kan orsaka genetiska defekter 

Reproduktionstoxiskt H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet 

Hormonstörande Se aktuell SIN-lista 

Särskilt farliga metaller Kadmium, kvicksilver och bly 

PBT/vPvB Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska/mycket 

Persistenta, mycket bioackumulerande 

Ozonstörande ämnen EUH059: Farligt för ozonskiktet 

H420: Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra 

ozonet i övre delen av atmosfären 

SVHC-ämnen Ämnen som förs upp på kandidatlistan räknas 

automatiskt som utfasningsämnen, även om de faller 

under andra egenskapskriterier än ovan 

 

 

Egenskap 
Klassificering enligt CLP-förordningen för att 

fastställa egenskapen, H=H-fras 

Mycket hög akut giftighet H330: Dödlig vid inandning 

H310: Dödlig vid hudkontakt 

H300: Dödlig vid förtäring 

(Specifik organtoxicitet - enstaka exponering) 

H370: Orsakar organskador 

Allergiframkallande H334: kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller 

andningssvårigheter vid inandning. 

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion 

Hög kronisk giftighet H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad 

exponering 

Mutagent H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter 

Miljöfarligt, 

långtidseffekter 

H410: Mycket giftig för vattenlevande organismer med 

långtidseffekter 

H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande 

organismer 

Potentiella PBT/vPvB Potentiellt persistenta, bioackumulerande, 

toxiska/mycket persistenta, mycket bioackumulerande 



 

 

Bioackumulation - anrikning av ämnen hos en biologisk organism. För att ett ämne ska kunna ge 

upphov till bioackumulation måste det vara fettlösligt eller svårnedbrytbart, ofta båda.  

Bromerade flamskyddsmedel - Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga och en del är 

misstänkt hormonstörande. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel, varav ett 70-tal som 

innehåller brom. De bromerade flamskyddsmedlen är de mest omdiskuterade. Flera av de farligaste 

flamskyddsmedlen är förbjudna i till exempel elektriska och elektroniska varor. 

CAS-nummer - Identitetsnummer för kemiska ämnen som tilldelats av Chemical Abstract Services 

(CAS). Omkring 23 miljoner föreningar har fått ett CAS-nummer hittills, och 4 000 nya får ett 

nummer varje dag. Syftet är att förtydliga identitet på ämnen och t.ex. göra databassökningar 

enklare, eftersom kemikalier ofta har många namn. 

ChemSec - Internationella kemikaliesekretariatet, ett samarbetsorgan för miljöorganisationer. 

Huvudfinansiär är den svenska regeringen. ChemSec står bakom SIN-listan. 

CLP-förordningen - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. 

Förordningen ersätter det gamla systemet (KIFS 2005:7) fr.o.m. 2015. 

CMR-ämnen - Ämnen som klassificeras som cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande 

ämnen enligt KIFS 2015:7 eller CLP-förordningen. 

Dioxiner - samlingsnamn för en grupp ämnen som bildas oavsiktligt vid förbränningsprocesser där 

ämnen som innehåller klor förekommer, till exempel vid sopförbränning och produktion av järn och 

stål. Dioxinernas egenskaper som giftiga, fettlösliga och långlivade gör dem mycket skadliga om de 

sprids i miljön. 

Försiktighetsprincipen - Princip som nämns i flera internationella miljökonventioner, i 

miljöbalken och andra regelverk. Det finns ingen exakt definition, utan principen är mer ett 

förhållningssätt, att i vissa lägen av försiktighetsskäl kunna agera utan exakta vetenskapliga bevis 

för att förhindra eventuella skador på människors hälsa och miljö. I miljöbalken är 

försiktighetsprincipen en del av hänsynsreglerna. 

H-fras eller riskfras - Klassificering av kemiska ämnen och blandningar som talar om på vilket 

sätt en kemisk produkt är farlig, där H står för engelskans Hazard. Klassificeringen ligger till grund 

för den information om faran som ska förmedlas genom märkningen på förpackningen.  

Hormonstörande ämne - Ämne som påverkar hormonsystemet. Ämnen som stör balansen i 

kroppens hormonsystem kan ge upphov till en rad olika effekter som till exempel 

fortplantningsstörning eller missbildning, cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, benskörhet och 

skador på immunsystemet och nervsystemet. Det kan ta lång tid mellan att någon utsätts för ämnet 

fram till att eventuella effekter på hälsan, som cancer, påverkan på ämnesomsättningen eller 

påverkan på människors förmåga att få barn, upptäcks. 

Hänsynsreglerna - De allmänna hänsynsreglerna finns i kapitel 2 i miljöbalken och ska förebygga 

negativa effekter av verksamheter och öka miljöhänsynen. Reglerna lägger ett stort ansvar på varje 

verksamhetsutövare att se till att verksamheten inte skadar hälsa och miljö, att arbeta för att minska 

miljöpåverkan och att ha kunskap för att kunna uppfylla miljöbalkens krav. Försiktighetsprincipen, 

produktvalsprincipen och hushållningsprincipen ingår bland annat i de allmänna hänsynsreglerna. 

Högfluorerade ämnen – ett samlingsbegrepp som omfattar både perfluorerade och polyfluorerade 

ämnen. Det är ämnen som inte förekommer naturligt i miljön, utan är framställda av oss människor 

Perfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen som kännetecknas av att de är fullständigt 

fluorerade, det vill säga att de innehåller en kolkedja där varje väteatom har ersatts med en 

fluoratom. Den kemiska bindningen mellan kol och fluor är en av de starkaste som finns. Man tror 



 

inte att de perfluorerade ämnena bryts ned alls i miljön. Polyfluorerade ämnen är mycket lika de 

perfluorerade ämnena, men är inte lika stabila och kan brytas ned. I miljön kan de brytas ned och 

övergå till att bli perfluorerade. PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser, och har 

blivit en vanligt använd förkortning av dessa ämnen. 

PFAS har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor, och används bland annat i 

impregneringsmedel för kläder och textilier, rengöringsmedel, skidvallor och andra vaxer, 

bekämpningsmedel mot insekter, brandsläckningsskum, ytbehandling av livsmedelsförpackningar 

och vid tillverkning av fluorpolymerer som bland annat används i vattenavvisande kläder och i 

stekpannor och kastruller. 

Exempel på högfluorerade ämnen är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA). 

PFOS är ett så kallat PBT-ämne, det vill säga persistent, bioackumulerande, toxiskt. PFOA bryts 

inte heller ned i naturen, det är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för 

människan. 

Informationsplikten enligt artikel 33 i Reach - Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor 

som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatlistan är skyldiga att tillhandahålla 

sina kunder sådan information att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Denna information ska 

åtminstone omfatta ämnets namn. Yrkesmässiga kunder ska få informationen senast vid leverans 

och konsumenter på förfrågan inom 45 dagar. Sverige och fem andra EU-länder har tolkat 

haltgränsen 0,1 viktprocent i varor på följande sätt: halten av ett ämne i en vara ska beräknas som 

förhållandet mellan ämnets vikt och vikten hos individuella separerbara delar eller material som 

ingår i en vara. För en sammansatt vara, ska utgångspunkten således vara vikten hos de enskilda 

separerbara delar som innehåller ämnet och inte totalvikten hos den sammansatta varan. 

Kandidatförteckningen - En lista kopplad till Reach där ämnen som har särskilt hälso- och 

miljöfarliga egenskaper finns upptagna, så kallade SVHC-ämnen. Det är den europeiska 

kemikaliemyndigheten ECHA som står bakom listan som har funnits sedan oktober 2008. Ämnen 

med dessa egenskaper identifieras kontinuerligt och två gånger per år förs nya ämnen upp på listan. 

När ett ämne har tagits upp på Kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som 

tillverkar, importerar eller använder ämnet när det gäller information, anmälan och tillstånd för 

ämnet. Ämnen från kandidatlistan förs succesivt över till bilaga XIV (i Reach) för att 

tillståndsprövas. På kemikaliemyndighetens ECHA:s hemsida, www.echa.eu, finns den uppdaterade 

listan. 

KIFS – beteckning för Kemikalieinspektionens föreskrifter. KIFS 2005:7 om klassificering och 

märkning av kemiska produkter är en föreskrift som gäller parallellt med klassificerings- och 

märkningsförordningen CLP fram till den 1 juni 2015. I fråga om blandningar gäller en 

övergångsperiod fram till den 1 juni 2017 då märkningen måste göras enligt CLP-förordningen. 

Kemikalie - enligt Svenska kemistsamfundets nomenklaturutskott 2001 är en kemikalie ett ämne, 

grundämne eller förening, eller en blandning av dessa, som används industriellt och kommersiellt, 

är makroskopiskt homogent samt inte är avsett att äta. Med "makroskopiskt homogent" menas att 

även blandningar kan räknas som kemikalier, om det inte uppenbart är två olika ämnen. Att en 

kemikalie inte ska vara avsedd att äta innebär, till exempel, att ättika som används i ett privat 

hushåll till inläggning inte är en kemikalie, men om den används för rengöring mot betalning är den 

det. Svenska akademins ordbok menar att en kemikalie måste framställas på "kemisk väg" medan 

Nationalencyklopedin menar att de framförallt framställs i laboratorier och industrier, vilket är 

distinktioner som inte görs av Kemistsamfundet. 

Kemisk produkt - Kemisk produkt definieras som ett ämne eller en blandning av två eller flera 

ämnen. Motsatsen är en vara enligt Reach-lagstiftningens definition. Kemisk produkt kan t.ex. vara 

en målarfärg eller ett tvättmedel. 

http://www.echa.eu/


 

Kemiskt ämne - Kemiskt grundämne och föreningar av grundämnen i naturlig eller tillverkad form. 

Kosmetisk (och hygienisk) produkt - Kosmetiska och hygieniska produkter är produkter som är 

avsedda att användas på kroppen eller i munnen. Det huvudsakliga syftet med produkterna ska vara 

att rengöra, parfymera eller skydda hud, slemhinnor och tänder. För dessa gäller speciell lagstiftning 

där bl.a. ingående ämnen ska listas på förpackningen i ordning efter ingående mängd. 

Mutagen - en företeelse, till exempel ett kemiskt ämne, som orsakar mutationer hos en organism, 

det vill säga förändrar den genetiska informationen DNA. 

Märkningspliktig kemisk produkt - En kemisk produkt som är bedömd som farlig vid 

klassificering enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av 

kemiska produkter (KIFS 2005:7) eller CLP-förordningen. En sådan produkt ska vara märkt med 

farosymbol och/eller riskfras, alternativt faropiktogram och/eller faroangivelse. I produktens 

säkerhetsdatablad, avsnitt 2 ”Farliga egenskaper” eller avsnitt 15 ”Gällande föreskrifter”, ska det 

framgå om produkten är märkningspliktig. Bakgrunden till att informationen finns i antingen avsnitt 

2 eller 15, är att lagstiftningen håller på att ändras och idag gäller två lagstiftningar parallellt. 

PBT- och vPvB-ämnen - Persistenta bioackumulerande och toxiska ämnen, samt mycket 

persistenta och mycket bioackumulerande ämnen enligt Reach bilaga XIII. 

Persistent - Svårnedbrytbar 

Prioriterat riskminskningsämne - Prioriterade riskminskningsämnen är ämnen som bör ges 

särskild uppmärksamhet. Ämnena måste alltid bedömas i den aktuella användningen och utifrån den 

risk som då kan uppkomma. Kriterierna för ämnen är framtagna mot bakgrund av vårt nationella 

miljömål för en Giftfri miljö och Reach. 

Reach - Europeisk ramlag för kemikalier som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde 

före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG- förordning och ska därför tillämpas 

direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler. Reach står för Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande 

och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men är 

så omfattande att delar införs stegvis fram till 2018. 

Reproduktionsstörande ämnen - Kemikalier som vid inandning, förtäring eller via hudkontakt 

kan orsaka andra än ärftliga skadeverkningar hos foster eller öka förekomsten av dem. De kan också 

försämra förökningsfunktionerna eller -förmågan hos män och kvinnor. 

SIN-listan - SIN står för Substitute It Now och är en förteckning över ämnen som är utvalda utifrån 

kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i den europeiska lagstiftningen Reach. Där officiell 

klassificering saknas bygger listan på en grundlig genomgång av vetenskaplig litteratur. Bakom 

listan står Internationella Kemikaliesekretariatet, ChemSec. Syftet med listan är att hjälpa företag 

och organisationer att påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen samt minska riskerna 

kopplade till hanteringen av de farliga ämnen som vi fortsätter att använda. Listan har också 

granskats av oberoende experter. Trots att den inte är en officiell EU-publikation har SIN-listan 

flera gånger lyfts fram och rekommenderats av miljökommissionärer och andra ledande företrädare 

för EU-kommissionen. Den är baserad på vetenskaplig grund, uppdateras kontinuerligt utifrån ny 

kunskap och är dessutom framtagen som ett stöd för alla aktörer som vill undvika farliga ämnen. 

Listan uppdateras kontinuerligt: http://www.chemsec.org/what-we-do/sinlist 

Substitution - Att byta ut en kemisk produkt, kemiskt ämne eller vara mot ett mindre riskabelt 

alternativ (annan produkt eller metod) som är likvärdigt för ändamålet. 

SVHC-ämnen - SVHC står för Substances of Very High Concern det vill säga ämnen som inger 

mycket allvarliga betänkligheter. På svenska används begreppet särskilt farliga ämnen. Det är 

http://www.chemsec.org/what-we-do/sinlist


 

ämnen som har vissa egenskaper. CMR-ämnen, PBT-ämnen och andra som inger stora 

betänkligheter (exempelvis hormonstörande ämnen). I Reach-lagstiftningen listas de i en 

kandidatförteckning och krav på information om innehåll gäller samt att de därmed kan bli föremål 

för tillståndsprövning genom Reach. 

Säkerhetsdatablad - Ett datablad som ger information och råd om säker hantering för farliga 

kemiska produkter. Informationen ges i 16 punkter, bland annat farliga egenskaper, 

sammansättning/information om beståndsdelar och toxikologisk information, som alltid måste 

finnas för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter. Säkerhetsdatabladets innehåll och format är 

reglerat i Reach- förordningen. För de produkter som kräver säkerhetsdatablad ska tillverkare eller 

leverantör förse distributörer och yrkesmässiga med säkerhetsdatablad på svenska och hålla de 

uppdaterade med ny information. I och med att ingående ämnen blir registrerade enligt Reach blir 

råden i bladet bindande för användaren. 

Toxisk - Giftig 

Utfasningsämne - Utfasningsämnen är utpekade av Kemikalieinspektionen som ämnen som har så 

allvarliga egenskaper att de inte bör användas. Kriterierna för utfasningsämnena är framtagna mot 

bakgrund av vårt nationella miljömål för en giftfri miljö och Reach. 

Vara - En vara definieras i Reach som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta 

eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning avgör funktionen. Ett 

exempel på en sådan vara är gummihandtagen på en cykel. Hela cykeln är en sammansatt vara, där 

flera varor till exempel gummihandtagen, däcken och ramen sammanfogats. 
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§ 20 Dnr 2021-00100  

Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för 
Teknik 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Claes Hammer (M) från uppdraget som ledamot i 

nämnden för Teknik med omedelbar verkan. 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ledamot i nämnden för Teknik till 

nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges 

valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Claes Hammer (M) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag 

som ledamot i nämnden för Teknik. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Claes Hammer (M), 2021-01-21 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ledamot i nämnden för Teknik till 

nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges 

valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan entlediga Claes 

Hammer (M) från uppdraget som ledamot i nämnden för Teknik med omedelbar 

verkan, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga val av ny ledamot 

i nämnden för Teknik till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 

kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Claes Hammer (M), nämnden för Teknik, Kommunfullmäktiges valberedning, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 5 Dnr 2020-01135  

Fastställande av lönestruktur för 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer lönestruktur för 2021 enligt följande: 

BAS 10.e percentil 90.e percentil 

A             20 100              26 500  

B             21 300              29 100  

C             22 700              32 000  

D             24 600              35 200  

E             26 800              38 800  

F             29 500              42 600  

G             32 400              47 000  

H             35 700              51 600  

I             39 200              56 800  

J             43 200              62 400  

K             47 500              67 400  

L             52 300              72 000  

Sammanfattning av ärendet 

I de centrala löneavtalen (HÖK) anges att arbetsgivaren har ansvar för 

lönebildningen. Lönesättningen ska ske genom individuella och differentierade löner 

så att det positiva sambandet mellan medarbetarens lön, motivation och resultat kan 

uppnås. 

Målsättning för hur relationen mellan olika befattningsgrupper ska se ut samt vilken 

lönespridning som ska finnas inom och mellan de olika befattningsgrupperna anges i 

en kommungemensam lönestruktur. Den beslutade lönestrukturen används som 

utgångspunkt vid prioriteringar och satsningar och är också ett stöd för lönesättande 

chefer vid lönesättning av nya medarbetare. 

Den föreslagna lönestrukturen för 2021 är justerad utifrån den tidigare lönestruktur 

som legat på samma nivå sedan 2019. Den är framtagen utifrån en analys av den 

nuvarande lönestrukturen i Kungsbacka kommun och en kartläggning av nuvarande 

faktiska lönestruktur. Beaktande har även tagits av förändringar i centrala avtal samt 

en analys av lönestrukturer i andra kommuner. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 30 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-14 
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Kommunstyrelsen Datum  
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Utredning avseende förslag till lönestruktur 2021 och lönekartläggning 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 



 

 

Datum 

2020-12-14 
Diarienummer 

KS 2020-01135 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

Ulrica Furby 
0729953394 

Förhandlingschef 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Fastställande av lönestruktur för 2021 
 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen fastställer lönestruktur för 2021 enligt följande: 

BAS 10.e percentil 90.e percentil 

A             20 100              26 500  

B             21 300              29 100  

C             22 700              32 000  

D             24 600              35 200  

E             26 800              38 800  

F             29 500              42 600  

G             32 400              47 000  

H             35 700              51 600  

I             39 200              56 800  

J             43 200              62 400  

K             47 500              67 400  

L             52 300              72 000  

 

Sammanfattning av ärendet 

I de centrala löneavtalen (HÖK) anges att arbetsgivaren har ansvar för lönebildningen. Lönesättningen 

ska ske genom individuella och differentierade löner så att det positiva sambandet mellan 

medarbetarens lön, motivation och resultat kan uppnås. 

Målsättning för hur relationen mellan olika befattningsgrupper ska se ut samt vilken lönespridning som 

ska finnas inom och mellan de olika befattningsgrupperna anges i en kommungemensam lönestruktur. 
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Den beslutade lönestrukturen används som utgångspunkt vid prioriteringar och satsningar och är också 

ett stöd för lönesättande chefer vid lönesättning av nya medarbetare. 

Den föreslagna lönestrukturen för 2021 är justerad utifrån den tidigare lönestruktur som legat på 

samma nivå sedan 2019. Den är framtagen utifrån en analys av den nuvarande lönestrukturen i 

Kungsbacka kommun och en kartläggning av nuvarande faktiska lönestruktur. Beaktande har även 

tagits av förändringar i centrala avtal samt en analys av lönestrukturer i andra kommuner. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-14 

Utredning avseende förslag till lönestruktur 2021 och lönekartläggning 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Beskrivning av ärendet 

I de centrala löneavtalen (HÖK) anges att arbetsgivaren har ansvar för lönebildningen och att 

lönebildningen är viktigt instrument för att kommunen ska nå sina verksamhetsmål. Lönesättningen 

ska ske genom individuella och differentierade löner så att det positiva sambandet mellan 

medarbetarens lön, motivation och resultat kan uppnås. 

Målsättning för hur relationen mellan olika befattningsgrupper ska se ut samt vilken lönespridning som 

ska finnas inom och mellan de olika befattningsgrupperna anges i en kommungemensam lönestruktur. 

Den beslutade lönestrukturen används som utgångspunkt vid prioriteringar och satsningar och är också 

ett stöd för lönesättande chefer vid lönesättning av nya medarbetare. 

Den föreslagna lönestrukturen för 2021 är justerad utifrån den tidigare lönestruktur som legat på 

samma nivå sedan 2019. Den är framtagen utifrån en analys av den nuvarande lönestrukturen i 

Kungsbacka kommun och en kartläggning av nuvarande faktiska lönestruktur. Beaktande har även 

tagits av förändringar i centrala avtal samt en analys av lönestrukturer i andra kommuner. 

Under de senaste åren har utmaningen varit att bibehålla och öka lönespridningen inom flera av 

grupperingarna då ingångslönerna ökat i en snabbare takt än lönenivåerna för befintlig personal. Detta 

har gjort att den faktiska lönestrukturen tryckts ihop i förhållande till målsättningen i den beslutade 

lönestrukturen. 

 

Lönekartläggning 

Arbetsgivare ska årligen genomföra en lönekartläggning i enlighet med Diskrimineringslagen i syfte 

att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. I Kungsbacka 
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kommun görs detta med stöd av arbetsvärderingsverktyget BAS. Arbetsvärderingen genomförs på ett 

strukturerat och systematiskt så att befattningarna värderas på ett likartat sätt utan hänsyn till vem som 

innehar befattningen. 

År 2020 har på många sätt varit ett speciellt år, inom lönepolitiska sammanhang så var det en 

omfattande avtalsrörelse som försenades och avslutades i slutet av året. Detta har medfört att 

lönekartläggningen för 2020 först kunde startas i mitten av december då merparten av lönerna var 

klara för kommunens medarbetare. 

Sammantaget så konstateras att relationen mellan män och kvinnors löner är densamma för 2020 som 

för 2019, dvs medianen av kvinnors löner är ca 96% av medianen för män, även om skillnaderna till 

vissa delar minskats framförallt när det gäller skillnaden mellan likvärdiga arbeten. 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



 
 

Datum 

2020-02-17  
Diarienummer 

          2021-0004  

 

Teknik 

Emelie Hjertén 

emelie.hjerten@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

 

 

Delegeringsbeslut Teknik 2021 

 

Delegeringsbeslut JANUARI, rapportering februari 

  

Punkt i 
delegeringsordning Beslutsdatum Delegat Beskrivning 

3.12 
5 februari 

2020 FC 

Utse ombud i mål vid Länsstyrelsen inför 
Miljöprövningsdelegationen eller eljest i 
ärende angående ansökan om tillstånd enligt 9 
kap miljöbalken för miljöfarlig verksamhet vid 
Hammargårds avloppsreningsverk  

4.4  
Under januari Trafikingenjör 1 beslut om tillfällig LTF 

4.5 
 
 
 
 

Under januari 
 

Tekniksamordnare 
 
 
Trafiksamordnare 
 

Dispenser från trafikföreskrift 
19 stycken 
 
2 transportdispensbeslut – breda, långa och 
tunga transporter 

4.6 
Under januari 
 Trafikingenjör 2 väghållarbeslut 

4.7 Under januari Tekniksamordnare 
Flyttning av fordon 
1 stycken 

4.9 Under januari Trafikövervakare 

Felparkeringsavgifter (gatumark): 801 st                                 
  
Kontrollavgifter (tomtmark): 217 st 

4.9.1 Under januari 
EC Parkering o 
Tillstånd 

7 st beslut att avskriva kontrollavgift 

4.10 
Under januari 

Vägtekniker 

15 beslut om tillstånd att schakta i gator och 
trafikanordningsplan 

4.11 
Under januari 

Vägtekniker 10 beslut om enbart trafikanordningsplan  

4.12 

 

Under januari   
Färdtjänstutredare 

Beslut om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 

Beviljade: 15 

Avslagna: 2 
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5.1 
Under januari   

Färdtjänstutredare 

Beslut om färdtjänst  

Beviljade: 33 

Avslagna: 3 

5.4 
Under januari   

Färdtjänstutredare 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 

Beviljade: 3 

Avslagna: - 

8.3 
Under januari 

Administratör 
21 beslut om tillfälligt uppehåll från 
sophämtning 

10.1.2 
Under januari 
månad 

Enhetschef 
Kundstöd & 
Utredning 

Anställning av anslutningsingenjör och 
administratör 
 

10.1.2 
Under juni 
2020 VC Vatten & Avfall 

Anställningar enhetschefer Avfall & 
Återvinning och Dricksvatten 

10.1.2 
Under januari 
2021 VC Vatten & Avfall Anställning enhetschef Planering VA  

 

 

 


