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Beskrivning av ärendet
Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken (1998:808) tas ut av
kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.
I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler abonnenter. Kostnaderna
för avfallsverksamheten har ökat mer än intäkterna. Från 2022 gäller en ny entreprenad för insamling
av hushållsavfall, skatt har införts på förbränning, en ny entreprenad för drift av återvinningscentraler,
hyra och drift av ny omlastningsstation samt övertagandet för ansvar av pappersinsamling medför
ökade kostnader. Framöver kommer även investeringar i en ny återvinningscentral behövas.
Avfallsverksamhetens resultat har simulerats under perioden 2021–2031 för att kunna bedöma behovet
av höjning av brukningsavgifterna över tid. Följande förutsättningar och antagande har gjorts inför
simuleringen:


Vi har eftersträvat en jämn taxeutveckling och ett eget kapital i balans har eftersträvats.



Hänsyn har tagits till befolkningsprognos för kommunen som ger underlag för antal
tillkommande abonnenter.



Kommunens internränta antas vara 2,0 % för hela simuleringsperioden.



Entreprenadkostnaderna är uppräknade med ca 3,5 % per år, vilket inrymmer såväl
kostnadsökningar och ökad kostnad på grund av fler abonnenter.



Intäkter från insamlat material på återvinningscentralerna är osäker.



Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån den av nämnden beslutade investeringsbudget för
2022, och plan 2023–2026. Volymen i investeringsplan 2023–2026 är osäker. Ny
återvinningscentral enligt plan 32 Mkr ingår.



Hyra och drift för ny omlastningscentral beräknas bli 4 Mkr dyrare per år jämfört med idag.



Från 2022 har vi ansvar (och kostnad) för att omhänderta tidningar där vi föreslår insamling
som idag, på återvinningsstationerna.



Producentansvar för insamling av förpackningar ska utredas igen och kan påverka framöver.

Dessutom har några mindre ändringar och förtydliganden gjorts i taxan. Det är:


Förtydligande av att extra avgift kan tas ut då ett arbetsmoment kräver dubbel bemanning.



Förtydligande om att vid överträdelse av allmänna bestämmelser vid besök på
återvinningscentral kan ÅVC-kort komma att spärras.



Ändring att gångavstånd tillåts även för tilläggstjänster (som trädgårdsavfall)
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Sänkning av avgifter för 660 liters kärl med tömning varannan vecka för att avgiften ska vara i
linje med motsvarande avgifter.

I budget för 2021 gör avfallsverksamheten ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför ett något ökat
överskott på ingående balans i resultatfond (eget kapital). I figuren nedan framgår intäkter, kostnader
samt påverkan på eget kapital för perioden 2021–2031 med den taxehöjning som anges under figuren.

För ett normalhushåll som har den vanligaste tjänsten med ett kärl för restavfall och ett kärl för
matavfall ökar kostnaden med föreslagen taxejustering från 1958 kr till 2017 kr inklusive moms år
2022. Kostnaden är något under medel för vad det kostar generellt i Sverige.
Det finns osäkerhetsfaktorer kopplat till simuleringar och prognoser som denna taxejustering grundas
på. För att erhålla en långsiktigt hållbar avfallsekonomi med utrymme för att möta upp mot viss
osäkerhet föreslås en taxehöjning om tre procent inför 2022.

Karl Lundgren

Annika Malm

Förvaltningschef

Verksamhetschef Vatten & Avfall
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För avfall under kommunens ansvar
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1 Allmänna bestämmelser
Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). Avgifter i taxan är angivna inklusive
moms.

1.1 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Nämnden för Teknik har ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Kungsbacka kommun. Enheten
Avfall & Återvinning arbetar med avfallsfrågor på uppdrag av nämnden för Teknik. Enheten ansvarar även
för information och råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av
kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Bestämmelser för
avfallshanteringen återfinns i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.

1.2 Ikraftträdande
Taxan träder i kraft 2022-01-01.

1.3 Principer
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Kungsbacka kommuns mål i avfallsplanen. 27
kap. 4–5 § miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
som utförs genom kommunens försorg.
Taxan ska:







styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
stimulera en god arbetsmiljö,
styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
ge kunden viss valfrihet avseende tjänster och servicegrad,
finansiera kommunens avfallsverksamhet.

1.4 Definitioner
Begreppen hushållsavfall, verksamheter, grovavfall, små avloppsanläggningar, avfallsbehållare och
tomtgräns som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i Lokala Renhållningsföreskrifter för
Kungsbacka kommun. Övriga termer och begrepp som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som
i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).

1.5 Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken för den avfallshantering som utförs genom kommunens
försorg. Avgift ska erläggas till Kungsbacka kommun. Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om
insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle tas avgiften ut vid respektive tillfälle.
Tilläggstjänster faktureras i samband med ordinarie fakturering.
Varje fastighetsägare i kommunen är betalningsskyldig enligt denna avfallstaxa och ska teckna abonnemang
för aktuell avfallshantering. Med fastighetsägare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt
fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Avgiftsskyldigheten kan inte överlåtas på
nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och
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nyttjanderättshavare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Fastighetsägare som
underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift får av nämnden för Teknik påföras den högre
avgiften retroaktivt. Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig
vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än angiven plats. Avgiftsskyldighet
föreligger även från fastigheter där avfall inte finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll föreligger.
Vid utebliven betalning har Kungsbacka kommun rätt att ändra abonnemanget till färre hämtningar per år
eller mindre behållare. När betalning inkommit kan fastighetsägare välja att ändra tillbaka till det tidigare
abonnemanget. Vid utebliven betalning kan fastighetsägare nekas att byta till ett abonnemang med fler
hämtningar per år eller större behållare. Återvinningskort som hör till abonnemanget spärras också vid
obetalda fakturor. Kort låses upp inom fem arbetsdagar från att betalning inkommit.

1.6 Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är
förekommande på fastigheten. Fastighetsägarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen,
hämtningsvägar m.m. återfinns i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.

1.7 Ägarbyte och ändrade förhållanden
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till kommunen på anvisad
blankett. Om anmälan eller ansökan om ändrade hämtningsförhållanden inte görs, fortsätter abonnemanget
att gälla. För uppehåll och dispenser se Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.

1.8 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden
1.8.1 Varmkompostering
Kompostering av matavfall i egen varmkompost kan, efter skriftlig anmälan till avdelningen för Avfall &
Återvinning, beviljas enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.
Kompostering av matavfall får endast göras i för ändamålet godkänd behållare. Hit räknas även så kallad
bokashi-behållare.
1.8.2 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam
Uppehåll i hämtning prövas efter skriftlig ansökan till avdelningen för Avfall & Återvinning enligt
bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.
1.8.3 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning
Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning delar två, tre eller högst fyra närbelägna
fastigheter på de rörliga avgifterna. Fast avgift utgår för samtliga fastigheter. Gemensamma avfallsbehållare
eller gemensam avfallslösning prövas efter skriftlig ansökan till avdelningen för Avfall & Återvinning enligt
bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.

1.9 Placering av avfallsbehållare vid enbostadshus
Avfallsbehållare, som renhållaren ska tömma, ska senast kl. 06.00 på hämtningsdagen vara placerad vid
tomtgräns, högst 2 meter från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats eller vid en av nämnden för
Teknik fastställd plats inom rimligt gångavstånd.
Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som inte är placerad vid tomtgräns räknas avståndet till
avfallsbehållaren från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats. För tilläggstjänsten gångavstånd får
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avståndet mellan avfallsbehållare och hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats inte överstiga 100
meter. För kärl större än 200 liter får dragvägen inte överstiga 10 meter. Kärlen ska vara placerade med
draghandtagen utåt. I de fall en ny hämtplats är fastställd av nämnden för Teknik är det inte möjligt att
teckna tjänsten för gångavstånd. Lutningen på dragvägen får inte överstiga 1:12 (4,76 grader).

1.10Anvisningar för miljörum
Miljörum bör placeras i markplan och inte mer än 10 meter från hämtningsfordonets ordinarie
uppställningsplats. Avgift för gångavstånd tas ut då transportvägen mellan kärl och hämtningsfordonets
uppställningsplats är längre än 2 meter. Lutningen på dragvägen får inte överstiga 1:12 (4,76 grader).
Minsta bredd på dörröppning till miljörum är 1 meter men dörren bör vara 1,2 meter och ha en frihöjd på
minst 2 meter. Trösklar bör undvikas och bör därför förses med ramp på båda sidor. Dörrar bör förses med
släplist för att förhindra skadedjur. Ett miljörum bör ha en egen entré och får ej placeras så att avfall måste
transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. I övrigt
gäller riktlinjer från Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen (2018).

1.11Grovavfall
Grovavfall som är sorterat enligt kommunens anvisningar kan av enskilda hushåll/fastighetsinnehavare
lämnas vid bemannad återvinningscentral där man har ett bestämt antal kostnadsfria besök. Dessa är satta
enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. Kostnaden för detta täcks av
taxans grundavgift. Grovavfall kan även hämtas genom budning mot en särskild budningsavgift. Hämtning
sker enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.

1.12Farligt avfall från hushåll
Farligt avfall från hushåll kan lämnas till bemannad återvinningscentral enligt kommunens
sorteringsanvisningar. Farligt avfall kan även hämtas vid fastighetsgräns efter beställning.

1.13Komposterbart trädgårdsavfall
Privatpersoner kan lämna komposterbart trädgårdsavfall vid återvinningscentral. Behandlingskostnaden täcks
av taxans grundavgift. Det finns även ett särskilt abonnemang för hämtning av komposterbart
trädgårdsavfall.

1.14Extra sommarhämtning
För abonnemanget Matavfall blir biogas kan veckohämtning av matavfall och brännbart restavfall (extra
sommarhämtning), beställas som en tilläggstjänst under veckorna 19 till 38. Tillägget kan beställas både för
helårsabonnemang och delårsabonnemang. Tjänsten erbjuds i huvudsak för att undvika olägenheter under
sommarmånaderna som kan uppstå då matavfall lagras. Tjänsten ska beställas senast vecka 15 och kan endast
beställas för hela perioden under vecka 19 till 38.

1.15Extrahämtning samt avfall bredvid behållare
Då större mängder brännbart restavfall eller matavfall än vad som får plats i avfallsbehållare uppstår på
fastigheten ska detta hämtas genom extrahämtning mot särskild avgift. Beställd extrahämtning av kärl sker
inom tre arbetsdagar. Extrahämtning kan också ske i samband med ordinarie hämtning genom att
fastighetsinnehavaren lägger avfallet i en säck vid sidan av avfallskärlet. Denna tilläggstjänst beställs senast
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en dag före ordinarie hämtningsdag. Avfall som inte lagts i avfallskärl medtages inte vid ordinarie hämtning
utan förbeställning. Hämtning sker vid tomtgräns eller av nämnden för Teknik fastställd plats.

1.16Evenemangskärl och evenemangscontainrar
För tillställningar eller evenemang finns det möjlighet att beställa tillfälliga behållare eller containrar för
brännbart restavfall och/eller matavfall. I kostnaden för evenemangskärl ingår utkörning, hemtagning samt
hyra i upp till två veckor. Behöver kärlen tömmas under evenemangstiden går det att beställa extratömning av
kärl. Container kan hyras per dag eller per månad. Maximal hyrtid för dessa är två månader i sträck. Kan
endast nyttjas av verksamheter.

1.17Slam
Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank
och minireningsverk m.m. De avgifter som anges i avgiftsdokument kap 2.4, gäller vid maximalt 20 meter
slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Om
längre slang krävs tas en extra avgift ut. Brunnslock får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för
tömning. Inför tömning ska brunn eller tank vara tydligt uppmärkt med vimpel, skylt eller liknande. Vid vissa
tillfällen krävs av arbetsmiljöskäl dubbel bemanning vid tömning. Det kan till exempel handla om tunga lock
över 15 kilo eller problematisk placering av anläggningen. Efter utredning kan avgift tas ut för extra personal
vid sådana svåra arbetsmoment.

1.18Fosforfällor
Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom
slamsugning eller med kranbil.

1.19Fett från fettavskiljare
Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av fett från fettavskiljare.

1.20Fett från hushållsavfall
Matfett som samlas in i hushållen kan lämnas på återvinningscentral eller läggas i kärl för brännbart
restavfall.

1.21Latrin
Hämtning av latrin sker endast mot beställning i för ändamålet avsedda behållare. Hämtning sker i anslutning
till väg vid fastighetsgräns.

1.22Återvinningscentraler (ÅVC)
Vid kommunens återvinningscentraler får hushåll i Kungsbacka kommun, mot uppvisande av ÅVC-kort,
lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. Grundavgiften i taxan finansierar kostnader för
kommunens återvinningscentraler.
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1.22.1ÅVC-kort
Boende i villa eller fritidshus har 15 fria besök per år på ÅVC. Besök utöver det kostar enligt tabell i
avgiftsdokument. Boende i lägenhet har 7 besök per år. Möjlighet finns för både verksamheter och
privatpersoner utan renhållningsabonnemang att beställa återvinningskort (ÅVC-kort) där varje besök
debiteras. Enstaka besök vid avsaknad av ÅVC-kort kan också betalas med Swish. Besök debiteras enligt
tabell i avgiftsdokument. Besök som görs med Swish är helt fristående från ÅVC-kort och abonnemang och
påverkar alltså inte eventuella kvarvarande fria besök.
ÅVC-kort är inte personliga utan tillhör fastigheten. Vid ägarbyte på fastighet med eget
renhållningsabonnemang spärras befintligt ÅVC-kort och ett nytt skickas till den nya ägaren. Vid överlåtelse
av lägenhet lämnas kortet kvar till nya lägenhetsinnehavaren. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en
administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter.
Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon eller en fordonskombination
med totalvikt på max 3 500 kg. Fordonskombinationer tyngre än 3 500 kg, till exempel tunga lastbilar och
traktorer, får inte komma in på återvinningscentral. Dessutom gäller volymbegränsning på maximalt tre
kubikmeter per kortbesök och maximalt tio slipers eller motsvarande per kortbesök.
Vid besök med större volym än tre kubikmeter gäller följande:
0,0–3,0 kubikmeter - kortet dras 1 gång
3,1–6,0 kubikmeter - kortet dras 2 gånger och så vidare.
Volym- och viktuppskattning görs av återvinningscentralernas personal. Kontrollvägning kan göras på någon
av kommunens vågar.
1.22.2Sortering
Information om vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna finns på kommunens
hemsida och i Kungsbackas avfallsapp. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.
Några fraktioner kan lämnas utan kostnad på ÅVC:
Förpackningar och returpapper som omfattas av producentansvar







Elektronik
Lysrör och ljuskällor
Batterier
Bilbatterier
Enstaka vitvaror, kyl och frys
Fett från hushåll

1.23Felsortering
Renhållningspersonal kontrollerar kvaliteten på avfallet i samband med varje tömning. Om behållaren
innehåller otillåtet avfall töms den inte och fastighetsägaren blir informerad om detta med en galge på kärlet.
För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning och plocka bort det otillåtna avfallet.
Om felsortering av avfallsbehållaren upprepas vid nästa hämtningstillfälle görs ett andra påpekande med en
galge på kärlet. Vid upprepade påpekanden kan befintlig abonnemangsform ändras eller tilläggstjänst
avslutas.

1.24Överfull avfallsbehållare
Vid tömning kommer renhållningspersonal göra en bedömning om avfallsbehållare är överfull. Locket på
behållare måste gå att stänga och avfallet ska gå att tömma utan svårigheter. Vid överfull behållare kommer
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behållaren inte tömmas vid hämtningstillfället och fastighetsägaren blir notifierad med en galge på kärlet. För
att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning och plocka bort avfallet som gör att
behållaren bedöms att vara överfull. Fastighetsägaren kan i samband med den extra tömningen lägga avfall i
extra säckar bredvid behållare. Dessa debiteras enligt taxa. Vid upprepade påpekanden kan befintlig
abonnemangsform ändras.

1.25Särskilda avgifter
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt
avviker från vad som är normalt får nämnden för Teknik besluta om särskilda avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.

1.26Överträdelse av allmänna bestämmelser
Vid överträdelse av allmänna bestämmelser genom handlande som påverkar möjligheten att uppfylla taxans
principer enligt punkt 1.3 vid besök på återvinningscentral kan ÅVC-kort komma att spärras (kan exempelvis
ske vid agerande som påverkar arbetsmiljön negativt genom hot och våld). Kund med spärrat kort hänvisas
till budad hämtning av grovavfall.
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2 Avgiftsdokument
2.1 Allmän information
Avgifterna för de olika abonnemangen består av två olika delar:



Grundavgift
Rörlig avgift

Dessa två delar täcker kostnader för följande:
Grundavgift




Återvinningscentraler
Kundtjänst
Administration

Rörlig avgift




Tömning av kärl
Behandling av insamlat matavfall (biogasproduktion)
Förbränningsavgift (brännbart och osorterat brännbart och matavfall)

Tilläggsavgifter
Tilläggsavgifter ska täcka kostnader för insamling och behandling av olika typer av valfria tjänster som
abonnenten själv kan välja att nyttja, exempelvis tillägg för gångavstånd till kärl eller särskilt abonnemang
för insamling och behandling av trädgårdsavfall.

2.2 Abonnemangsformer
I Kungsbacka kommun är avfallstaxan miljöstyrande. Detta innebär att det renhållningsabonnemang som ger
störst miljöbelastning kommer att ge den högsta avgiften.
2.2.1 Matavfall blir biogas
I detta abonnemang sorteras matavfallet ut i en av kommunen tillhandahållen papperspåse och läggs sedan i
ett brunt ventilerat kärl som sedan körs till en biogasanläggning där det rötas till biogas. Brännbart restavfall
läggs i det gröna kärlet och farligt avfall och grovavfall lämnas på återvinningscentral. Tidningar och
förpackningar som omfattas av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt
förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om
producentansvar för returpapper, eller lämnas på en återvinningsstation.
Detta abonnemang är ett av de två billigaste och här ingår förutom kärl även påshållare och papperspåsar.
Papperspåsarna får endast användas till att förpacka matavfall som läggs i det bruna kärlet, ej till annat
avfall.
I villa- och fritidshusabonnemang ingår ett brunt kärl per grönt kärl. I abonnemang för verksamheter och
flerbostadshus och samfällighetsföreningar ingår ett brunt kärl till kärlstorlekarna 130 till 190 liter, för större
kärl ingår två bruna kärl. Eftersom det finns risk att olägenhet uppstår hämtas matavfall inte mer sällan än
var 14:e dag. Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår.
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2.2.2 Egen varmkompost
I detta abonnemang sorteras matavfallet ut och läggs i en egen godkänd varmkompost. Anmälan av
varmkompost ska göras till avdelningen för Avfall & Återvinning. Tidningar och förpackningar som omfattas
av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt förordning (2018:1462) om
producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper, eller
lämnas på en återvinningsstation.
Brännbart restavfall läggs i det gröna kärlet och farligt avfall och grovavfall lämnas på en
återvinningscentral. Detta abonnemang är också ett av de två billigaste. Eftersom matavfallet tas omhand vid
fastigheten kan hämtningsintervallet för det brännbara restavfallet vara upp till var fjärde vecka.
Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår.
2.2.3 Matavfall och brännbart restavfall blandat
I detta abonnemang läggs det brännbara restavfallet och matavfallet tillsammans i ett grönt kärl. Tidningar
och förpackningar som omfattas av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt
förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om
producentansvar för returpapper, eller lämnas på en återvinningsstation.
Farligt avfall och grovavfall lämnas på en återvinningscentral. Detta abonnemang ger högst miljöbelastning
och är därför det dyraste abonnemanget. Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår.
2.2.4 Underjordsbehållare
Underjordsbehållare köps och anläggs av fastighetsägaren. Underjordsbehållare i Kungsbacka kommun töms
med ett så kallat två-krokssystem. Innan abonnemang kan tecknas måste förvaltningen för Teknik godkänna
behållare och dess placering så att hämtningsfordon kan komma fram och tömma. Abonnemang kan tecknas
för hämtning varje eller varannan vecka. Det är inte möjligt att teckna abonnemang för endast brännbart
restavfall, utan minst en behållare för matavfall måste finnas inom fastigheten.
2.2.5 Slamtömning
Enskilda avloppsanläggningar, exempelvis slambrunnar, slutna tankar och minireningsverk, ska tömmas
minst var 12e månad. Schemalagd tömning kan beställas med intervallen var 6e, var 3e eller varannan månad.
Maximalt kan således 6 aviserade tömningar per år schemaläggas. Som kund kan du i dialog med av
kommunen upphandlad entreprenör byta intervall eller flytta dina schemalagda tömningar två gånger per år.
Schemalagda tömningar kan inte flyttas så att det blir mer än 12 månader mellan tömningar. Fastighetsägare
ansvarar själva för eventuell återfyllning av vatten i minireningsverk.
2.2.6 Tömning av fettavskiljare
Fettavskiljare ska tömmas minst var 3e månad. Fastighetsägare ansvarar själva för återfyllning av vatten i
anläggningen.
2.2.7 Ändring av abonnemangsform
Ändring av abonnemangsform tillåts två gånger per år. Detta gäller vid ändring från helårsabonnemang till
delårsabonnemang och vice versa, byte av abonnemangsform, ändring av hämtningsintervall, flytt av
schemalagda slamtömningar m.m.

Avfallstaxa 2022

Sida 11 av 20

Beslutad av: Kommunfullmäktige den XX månad ÅÅÅÅ
Gäller från: 01 januari 2022
Ansvarig förvaltning: Teknik
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2021-03-17

§ 33
Taxa Renhållning 2022

Dnr 2021-00179

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Annika Malm redogör för hur kommunens avfallstaxa ligger till i
förhållande till övriga kommuner i Region Halland. Avfallstaxan kommer behöva
höjas under en tioårsperiod för att finansiera ökade kostnader för insamling,
omlastning och behandling samt kommande behov av en ny återvinningscentral.
Förvaltningens förslag på taxehöjningar kommer att redovisas på kommande
nämndsmöte i april.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

1 (1)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-04-12

§ 38
Avfallstaxa 2022

Dnr 2021-00179

Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallstaxa 2022 daterad
2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att
besluta att Renhållningstaxa 2021 samtidigt upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken
(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar.
I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler
abonnenter. Kostnaderna för avfallsverksamheten har ökat mer än intäkterna. Från
2022 gäller en ny entreprenad för insamling av hushållsavfall, skatt har införts på
förbränning, en ny entreprenad för drift av återvinningscentraler, hyra och drift av ny
omlastningsstation samt övertagandet för ansvar av pappersinsamling medför ökade
kostnader. Framöver kommer även investeringar i en ny återvinningscentral behövas.
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med tre procent för att intäkterna ska
matcha kostnaderna.
För att modernisera språket och namnge taxan utifrån dess innehåll har taxan bytt
namn från Renhållningstaxa till Avfallstaxa. Namnbytet är redaktionellt.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Avfallstaxa 2022, med spårade ändringar
NTE 2021-03-17 § 33
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-07
Diarienummer

TE 2020-01249

VA-taxa 2022

Förslag till beslut i Nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxa 2022 daterad 2021-04-07 att gälla
från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att tidigare beslutad VA-taxa samtidigt
upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster tas
ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.
I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler abonnenter. Områden som
får kommunalt VA enligt kommunens VA-utbyggnadsplan kräver investeringar. Vårt stora
avloppsreningsverk Hammargård behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Dessutom finns behov av
reinvesteringar för att bibehålla VA-anläggningens status, behovs som är ökande.
I Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-12-08) framgår
att anläggningstaxan skall följa entreprenadindex. Entreprenadindex, för perioden oktober 2019 till
oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 0,05 procent för markarbeten, rörmaterial och
projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa index medför att anläggningsavgiften föreslås vara
oförändrad.
Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men även intäkterna, när nya abonnenter tillkommer. De
stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. Mot bakgrund av detta föreslås inför 2021 en
höjning av brukningsavgiften med fem procent.
I taxedokumentet har tillkommit avgifter för fastigheter med enbart spillvattenändamål samt gjorts
några ändringar och förtydliganden av redaktionell karaktär.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07
VA-taxa 2022, 2021-04-07
1 (4)
Förvaltningen för Teknik
Annika Malm
0300 83 43 33

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för beslut i kommunfullmäktige
Service, för kännedom

Beskrivning av ärendet
Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster tas
ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Avgifter får inte
överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten. Kostnader och intäkter från
avgifterna ska vara i balans över en treårsperiod.
I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler abonnenter. Områden som
får kommunalt VA enligt kommunens VA-utbyggnadsplan kräver investeringar.
De större investeringarna som sker är bland annat den utbyggnad som genomförs utifrån beslutad VAutbyggnadsplan men även den utbyggnad som sker i samband med nybyggnation och exploatering av
Kungsbacka. Utöver utbyggnad av ledningar för att nå nya kunder måste VA-verksamheten även
säkerställa löpande reinvesteringar och kapacitetförnyelse på befintligt system, dimensionera upp
ledningar, pumpar och tryckstationer i syfte att säkra god vattenproduktion och avloppshantering. Vårt
stora avloppsreningsverk Hammargård behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Förnyelsetakten av
vatten- och avloppsledningarna behöver öka för att bibehålla anläggningens status.
Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter.


Anläggningsavgifter:
Omfattar utbyggnadskostnader som uppstår för VA enligt § 6 i LAV (Lagen om Allmänna
Vattentjänster). Intäkten från anläggningsavgifterna faktureras som en engångssumma som
belastar nya kunder som ansluter. Intäkterna periodiseras sedan på samma sätt som kostnaderna
som uppstår för investeringarna



Brukningsavgifter:
Omfattar nödvändiga kostnaderna som uppstår för VA enligt 10, 12, 13 och 19 §§ i LAV.
Intäkterna består av fasta och rörliga avgifter som faktureras befintliga kunder för nyttjade av
vattentjänster.

Anläggningsavgift

Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka
självkostnaden för VA-utbyggnad.
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År 2005 beslutade kommunfullmäktige att anläggningsavgiften skall följa entreprenadindex vilket den
har gjort sedan dess, med undantag för 2009 då en större justering genomfördes. Det framgår i Taxa
för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-12-08), att
anläggningstaxan skall följa index.
Entreprenadindex, för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 0,05
procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa index
medför således oförändrad anläggningsavgift.
Brukningsavgift

VA-verksamhetens resultat har simulerats under perioden 2021–2031 för att kunna bedöma behovet av
höjning av brukningsavgifterna över tid. Följande förutsättningar och antagande har gjorts inför
simuleringen:


En jämn taxeutveckling och en resultatfond i balans har eftersträvats.



Hänsyn har tagits till befolkningsprognos för kommunen som ger underlag för antal
tillkommande abonnenter. Samt ett antagande om en utökning av nyanslutningar, genom
föreningsanslutningar, under de närmast tre åren.



Hänsyn har tagits till kommande och pågående VA-utbyggnad, enligt beslutad tidplan för VAsanering 2016–2020 och Produktionsplan för bostadsbyggande.



Den specifika förbrukningen, dvs förbrukningen per person av vatten väntas vara oförändrad
under perioden.



Driftkostnaderna är uppräknade med 4 % per år, vilket inrymmer såväl utbyggnadstakten,
kostnadsökningar samt ökad belastning på grund av fler abonnenter.



Kommunens internränta antas vara 2,0 % för hela simuleringsperioden.



Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån den av nämnden beslutade investeringsbudget för
2022, och plan 2023–2026.



Brukningsavgift för dagvattentaxa avvaktas till 2023 för att vänta in resultatet av Svenskt
Vattens basförslag som väntas komma hösten 2021.

Verksamhetens behov av omfattande investeringar i framtidens avloppsreningsverk, utbyggnad enligt
VA-utbyggnadsplanen samt ett ökande förnyelsebehov av ledningsnäten medför ett behov av ökade
intäkter för att möta de ökade kostnaderna.
I budget för 2021 gör VA-verksamheten ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför ett ökat
överskott på ingående balans i resultatfond. Av resultatfonden är en andel avsatt till investeringsfonden
för Hammargård, se figur nedan. I figuren framgår intäkter, kostnader samt påverkan på resultatfonden
och investeringsfonden för perioden 2021–2031 med den taxehöjning som anges under figuren. För
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utgången av 2022 innebär det en resultatfond om 16 miljoner kronor och en investeringsfond för
Hammargård om 30 miljoner kronor. Investeringsfonden planeras öka till 35 miljoner kronor vid
utgången av 2024 och därefter minska till att bli noll år 2030.

För ett normalhushåll som förbrukar 150 m3 vatten årligen ökar kostnaden med föreslagen
taxejustering från 7004 kr till 7354 kr inklusive moms år 2022. Kostnaden är något under medel för
vad det kostar generellt i Sverige.
Avgifter för fastigheter med enbart spillvattentjänst har lagts till i taxan. Avgiften är baserad på antal
personer bosatta på fastigheten.
Avgifter för Övriga tjänster, som byte av sönderfrusna mätare har en prislista, som utgår från faktiskt
kostnad för VA-verksamheten. Prislistan ses över var tredje år, vilket innebär att justering görs för
2022. Priserna har justerats utifrån dagens verkliga kostnader, och avgift för sönderfrusen mätare har
delats in i typ av mätare (digital eller analog) för att spegla skillnad i kostnad.
Det finns osäkerhetsfaktorer kopplat till simuleringar och prognoser som denna taxejustering grundas
på. Men för att erhålla en långsiktigt hållbar VA-ekonomi med utrymme för planerade större
investeringar samt möta upp mot viss osäkerhet föreslås en taxehöjning om fem procent inför 2022.
Karl Lundgren

Annika Malm

Förvaltningschef

Verksamhetschef Vatten & Avfall

VA-TAXA 2022
Kungsbacka kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
2021-04-07

Kungsbacka kommun
0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

INLEDNING
1.
För att täcka nödvändiga kostnader för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är
uppfyllda.

2.
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Vid avgiftsberäkningar tillämpas
avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41. På samtliga avgifter ingår lagstadgad mervärdesskatt
enligt vid avgiftstillfället gällande regler.

3.
Fastigheterna indelas i bebyggd bostadsfastighet, bebyggd annan fastighet och obebyggd fastighet.
Bebyggd bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
byggnadslov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bebyggd bostadsfastighet jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är be-byggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för kontor-,
förvaltnings-, affärs-, hotell-, hantverks- eller industriändamål.
Bebyggd annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
byggnadslov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt tredje stycket
jämställs med bebyggd bostadsfastighet.
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4.
4.1
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Nej*

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Nej

4.2
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.

4.4
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning
och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5
Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
*Tills vidare tas inte ut brukningsavgift för Df och Dg.
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I

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

5.
Mom 1 För bebyggd bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska vid avgiftsskyldighet
för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift med:
a) en servisavgift per fastighet avseende:
servisledning för vattenförsörjning

om

29 673 kr

servisledning för avlopp

om

29 673 kr

särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från
fastighet

om

29 673 kr

b) en avgift per fastighet

om

127 978 kr

c) en avgift per m2 tomtyta

om

49,34 kr

d) en avgift per lägenhet

om

41 640 kr

Servisavgift enligt a) avseende särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från fastighet tas inte ut
om dag- och dränvattnet från fastigheten huvudsakligen avbördas till fastighetens egen, av Kungsbacka
kommun godkänd, LOD-anläggning eller dylikt.
Mom 2 Servisavgift enligt mom 1a förutsätter att servisledning av Kungsbacka kommun utförts fram till
förbindelsepunkt för fastighet i samband med utförande av ledning i gata, väg eller dylikt. I andra fall påförs
fastighetsägaren för täckning av den merkostnad för servisens utförande, som uppkom-mer till följd av att
den utförts senare på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet, utöver
servisavgiften ett belopp motsvarande 50 % denna avgift. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.
Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften
enligt mom 1a avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppen avrundas till
närmaste tiotal kronor.
Mom 3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som Kungsbacka kommun godkänner.
För bostadsfastighet tas inte ut tomtyteavgift enligt mom 1c för den delen av fastighetens tomtyta som
överstiger 4000 m2 per avgiftspliktig lägenhet eller ekvivalent lägenhet på fastigheten.
Beträffande definition av lägenhet hänvisas till mom 4.
I fråga om en genom fastighetsbildningsåtgärd tillkommande fastighet tas inte ut tomtyteavgift enligt mom
1c avseende sådant va-ändamål för vilket ursprungsfastigheten hade förvärvat brukningsrätt.
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Mom 4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka byggnadslov beviljats, eller eljest efter
ritning eller uppmätning som Kungsbacka kommun godkänner.
Med bostadslägenhet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som
tillsammans bildar en bostadsenhet. Bostadslägenheten ska bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½ rum och
kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm.
I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostadsfastighet och sådana utrymmen i
bebyggd bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal eller dylikt räknas utöver bostadslägenheterna - även varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02
10 50 som en lägenhet (ekvivalent lägenhet). Vid beräkning av antalet ekvivalenta lägenheter för fastighet
som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostads-fastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och
förrådslokaler med 50 %.
Mom 5 Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet eller ökas fastighetens
tomtyta, ska erläggas tilläggsavgift enligt mom 1c för tillkommande tomtyta och enligt mom 1d för
tillkommande lägenhet.
Vid en ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna vaanläggningen nyttjats för nybebyggelsen, ska inte erläggas avgift för nybyggnad som till omfattningen
motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för
tillkommande lägenhet samt i förekommande fall för tillkommande tomtyta.
Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta ska iakttas begränsningsregeln i mom 3.

6.
Mom 1 För bebyggd annan fastighet ska vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål
erläggas anläggningsavgift med:
a) en servisavgift per fastighet avseende:
servisledning för vattenförsörjning

om

29 673 kr

servisledning för avlopp

om

29 673 kr

särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från
fastighet

om

29 673 kr

b) en avgift per fastighet

om

194 509 kr

c) en avgift per m2 tomtyta

om

49,34 kr

Servisavgift enligt a) avseende särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från fastighet tas inte ut
om dag- och dränvattnet från fastigheten huvudsakligen avbördas till fastighetens egen, Kungsbacka
kommun godkänd, LOD-anläggning eller dyligt.
Mom 2 Servisavgift enligt mom 1a förutsätter att servisledning av Kungsbacka kommun utförts fram till
förbindelsepunkt för fastighet i samband med utförande av ledning i gata, väg eller dylikt. I andra fall påförs
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fastighetsägaren för täckning av den merkostnad för servisens utförande, som upp-kommer till följd av att
den utförts senare på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet, utöver
servisavgiften ett belopp motsvarande 50 % denna avgift. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.
servisavgiften enligt mom 1a avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppen
avrundas till närmaste tiotal kronor.
Mom 3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som Kungsbacka kommun godkänner.
I fråga om en genom fastighetsbildningsåtgärd tillkommande fastighet tas inte ut tomtyteavgift enligt mom
1c avseende sådant va-ändamål för vilket ursprungsfastigheten hade förvärvat brukningsrätt.
Mom 4 Kungsbacka kommun äger medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av
fastighets areal som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Mom 5 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas tilläggsavgift enligt mom 1c för tillkommande tomtyta.

7.
Mom 1 För obebyggd fastighet, som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, ska erläggas avgifter
enligt § 5 mom 1a, 1b och 1c resp § 6 mom 1a, 1b och 1c. Avgift enligt § 6 mom 1c tas härvid ut för 60 % av
fastighetens avgiftspliktiga tomtyta.
Mom 2 Bebyggs obebyggd fastighet, ska avgift enligt § 5 mom 1d resp § 6 mom 1c erläggas. Avgift enligt
§ 6 mom 1c tas härvid ut endast för avgiftspliktig tomtyta utöver den för vilken avgift enligt mom 1 tidigare
erlagts. Vidare ska i förekommande fall erläggas ersättning enligt § 5 mom 2 första stycket resp § 6 mom 2
första stycket.
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8.
Mom 1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för ett eller två av ändamålen V, S och Dg, reduceras den enligt §
5 mom 1 resp § 6 mom 1 beräknade avgiften med procentsats som anges i nedanstående tabell.

Reduktion
Avgift

a) Servisavgift

vid avgiftsuttag

vid avgiftsuttag

för två av

för ett av

ändamålen

ändamålen

V, S, Df

V, S, Df

Avgift tas ut endast för faktiskt framdragen servisledning

b) Avgift per fastighet

c) Avgift per m2 tomtyta

—15 %

40 %

d) Avgift per lägenhet

Mom 2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare förelegat, ska
erläggas tilläggsavgift motsvarande procentuell reduktion enligt mom 1 samt avgift för tillkommande
servisledning. Tilläggsavgiften ska beräknas enligt den anläggningstaxa som gäller vid tidpunkten för
avgiftsskyldighetens inträde för det ifrågavarande ända-målet. I förekommande fall ska även erläggas
ersättning enligt § 5 mom 2 första stycket resp § 6 mom 2 första stycket.

9.
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex 2011, 50% 311 Jordarbeten (indextalen för 2015-01:
104,0,0) och 50% 322 Läggning av PVC-rör (indextalen för 2015-01: 105,6). När Entreprenadindex ändras,
får kommunstyrelsen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

10.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enligt §§ 5--8 eller tilläggsavgift enligt § 5
mom 5 och § 6 mom 5 enligt ovan angivna grunder eller är, på grund av be-byggelsens lokalisering, terräng-
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eller markförhållandena eller andra omständigheter, kostnaden för att bereda fastigheten möjlighet att bruka
anläggningen avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet, äger
kommunstyrelsen enligt 28 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) träffa avtal om
anläggningsavgiftens storlek. Erfordras för den allmänna anläggningen särskilda anordningar vid anslutning
av fastighet (till exempel pumpanläggningar) eller djupare för-läggning av va-ledningar, äger
kommunstyrelsen således enligt ovan angivet lagrum träffa avtal om ersättning utöver ovan angivna
anläggningsavgifter.
Vid ingående av avtal som föregående stycke sägs ska iakttas de principer om kostnadstäckning och
kostnadsfördelning som ligger till grund för denna anläggningstaxa.

11.
Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt § 4 mom 2, ska anläggningsavgift enligt §§ 5--10 och tilläggsavgift
enligt § 5 mom 5 resp § 6 mom 5 betalas inom tid som anges i räkning.
Uppgår anläggningsavgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft
och övriga omständigheter, ska om fastighetens ägare begär det samt godtagbar säkerhet ställs, avgiften
fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, högst tio år. Ränta ska erläggas enligt § 5 räntelagen (SFS
1975:635) på varje del av avgiften som för-faller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt tredje
stycket.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta enligt § 6
räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.
Avgiftsskyldighet enligt § 5 mom 5, § 6 mom 5 eller § 7 mom 2 föreligger, då byggnadslov för däri avsett
ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande – till exempel ökning av tomtyta - inträtt utan att
byggnadslov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till Kungsbacka
kommun när det ändrade förhållanden inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut
dröjsmålsränta som i tredje stycket sägs för tiden från och med två månader efter det att avgiftsskyldighet
inträtt och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

12.
Mom 1 Om efter ansökan och särskilt medgivande av Kungsbacka kommun ledning utförts på annat sätt
eller försetts med andra anordningar än vad verket funnit erforderligt eller extra servisledning anlagts, ska
fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt §§ 5-10
erlägga ersättning härför inom tid som anges i räkning.
Mom 2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner
Kungsbacka kommun skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
Mom 3 Finner Kungsbacka kommun påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick.
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Mom 5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska
fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga avgift vars storlek framgår av bilaga 1 till
denna taxa.
Mom 6 För spillvattenmängd, som enligt Kungsbacka kommuns medgivande avleds till dagvattennätet (ej
förorenat kylvatten o d), reduceras avgiften enligt mom 1c S med 50 %. Beloppet avrundas till närmaste hela
öretal.
Mom 7 Vid onormal vattenförbrukning, föranledd av läckage inom fastighets enskilda anläggning, ska för
den del av vattenmängden som överstiger normalförbrukningen för fastigheten i fråga, endast erläggas en
avgift som motsvarar avgiften enligt mom 1c vatten. Med normalförbrukning förstås då fastighetens, eller
jämförbara fastigheters, medelårsförbrukning under föregående treårsperiod.

14.
Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än
som svarar mot den levererade renvattenmängden, och är därvid skillnaden mellan renvatten- och
spillvattenmängden avsevärd, ska avgift för spillvatten-avlopp erläggas efter den mängd spillvatten som
avleds till avloppsnätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt, varom överenskommelse träffats mellan
Kungsbacka kommun och fastighetsägaren, eller eljest efter Kungsbacka kommuns uppskattning.

15.
Mom 1 Föreligger för bebyggd fastighet inte avgiftsskyldighet för V, tas inte ut avgift enligt § 13 mom 1c V
och reduceras avgifterna enligt § 13 mom 1a och mom 1b med 20 %. Spillvattenmängden enligt § 13 1c S
ska bestämmas enligt i § 13 mom 2 angivna grunder såvida icke Kungsbacka kommun bestämt att mängden
ska fastställas genom mätning.
Mom 2 Föreligger för bebyggd fastighet inte avgiftsskyldighet för S, tas inte ut avgift enligt § 13 mom 1c S
och reduceras avgifterna enligt § 13 mom 1a och mom 1b med 20 %.

16.
Brukningsavgifter enligt §§ 13--15 är baserade på indextalet 312,93(februari 2015) i konsumentprisindex.
När detta index ändras, äger kommunstyrelsen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen, med iakttagande av följande bestämmelser.
a)

Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.

b)
Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör skillnaden
mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och talet 312,93 omräknas till
procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i
sin tur beträffande avgift enligt § 13 mom 1a och mom 1b till närmaste hela krontal samt beträffande avgift
enligt § 13 mom 1c till närmaste hela öretal.
c)
Sålunda beslutad avgiftsändring tillämpas från och med debiteringsperioden efter den dag som
kommunstyrelsen angett i beslutet. För de avgifter enligt § 13 mom 1c, mom 3 och mom 6 samt § 14, som är
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baserade på uppmätning hos abonnent, tillämpas dock avgiftsändringen endast i fråga om den
renvattenmängd som förbrukas och den spillvattenmängd som släpps ut efter den i kommunstyrelsens bena
dagen.

17.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i §§ 13--15 angivna grunderna eller
är Kungsbacka kommuns kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för fastigheten avsevärt
högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet - exempelvis på grund av att
avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande det normala hushållsspillvattnets äger kommunstyrelsen enligt 28 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) träffa avtal om
brukningsavgiftens storlek.
Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs ska iakttas de principer om kostnadstäckning och
kostnadsfördelning som ligger till grund för denna brukningstaxa.

18.
Brukningsavgift enligt § 13 mom 1a och mom 1b debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av kommunstyrelsen. Brukningsavgift enligt § 13 mom 1c debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 14.
Sker enligt Kungsbacka kommuns beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska därjämte ske på
fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp
enligt § 11 tredje stycket.

19.
Mom 1 Har fastighetsägare begärt att Kungsbacka kommun ska företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har särskild åtgärd eljest påkallats
på grund av fastighetens va-förhållanden, äger Kungsbacka kommun enligt 38 § Lag om allmänna
vattentjänster (2016:412) träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.
Mom 2 Har fastighet med stöd av 43 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) avstängts från
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare Kungsbacka kommuns kostnader för avstängning och
återinkoppling med belopp enligt bilaga 1 pkt 2.
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III

Taxans införande

20.
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 13 mom 1c, mom 3 och mom 6 samt §
14, som är baserade på uppmätning hos abonnent, ska därvid tillämpas i fråga om den renvattenmängd som
förbrukas och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för brukningstaxans
ikraftträdande.
***************** ***********
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Kungsbacka kommun beträffande tillämpning och tolkning av
denna VA-taxa prövas jämlikt 53 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) av Mark- och
miljödomstolen.

Beslutad av: Kommunfullmäktige den ….
Gäller från: 1 januari 2022
Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-04-12

§ 39
VA-taxa 2022

Dnr 2020-01249

Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxa 2022 daterad
2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att
tidigare beslutad VA-taxa samtidigt upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster tas ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar.
I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler
abonnenter. Områden som får kommunalt VA enligt kommunens VAutbyggnadsplan kräver investeringar. Vårt stora avloppsreningsverk Hammargård
behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Dessutom finns behov av reinvesteringar för
att bibehålla VA-anläggningens status, behov som är ökande.
I Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (201512-08) framgår att anläggningstaxan skall följa entreprenadindex. Entreprenadindex,
för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 0,05
procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att
följa index medför att anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad.
Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men även intäkterna, när nya
abonnenter tillkommer. De stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. Mot
bakgrund av detta föreslås inför 2022 en höjning av brukningsavgiften med fem
procent.
I taxedokumentet har det gjorts några ändringar och förtydliganden av redaktionell
karaktär.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07
VA-taxa 2022, 2021-04-07
NTE 2021-03-17 § 17
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

1 (1)

2021-03-17

§ 31
VA-taxa 2022

Dnr 2020-01249

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Annika Malm redogör för hur kommunens VA-taxa ligger till i
förhållande till övriga kommuner i Region Halland. VA-taxan kommer behöva höjas
under en tioårsperiod för att för att finansiera ombyggnaden av Hammargårds
reningsverk, fortsatt VA-utbyggnad och ökat behov av förnyelse av VAledningsnäten. Förvaltningens förslag på taxehöjningar kommer att redovisas på
kommande nämndsmöte i april med förslag till beslut om förslag till VA-taxa.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Bredbandstaxa 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige

Karl Lundgren

Lennart Torgerson

Förvaltningschef

Enhetschef Kungsbacka Bredbandsnät

Bredbandstaxa 2022
Kungsbacka Bredbandsnät
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1 Om Kungsbacka Bredbandsnät
Kungsbacka bredbandsnät har genom Nämnden för Teknik sedan oktober 2010 i uppdrag av
Kommunfullmäktige1 att svara för utbyggnad av kanalisation och svartfiber för hela Kungsbacka kommun.
-Kommunens fibernät ska skapa förutsättning för ett väl fungerande bredband
till alla kommunala verksamheter, hushåll och företag i Kungsbacka kommun.
Enligt Kommunfullmäktiges beslut från 2010 (KS06-00230/94) är inriktningen att stadsnätet ska kvarstå i
kommunens ägo långsiktigt och att en kommunikationsoperatör ska tillhandahålla ett öppet nät för
medborgare och företag. Vidare ska intäkterna från den kommersiella verksamheten täcka kostnaderna för
drift och utbyggnad av densamma inom Kungsbacka kommuns geografiska område.

Kungsbacka Bredbandsnät ska agera för att skapa goda förutsättningar för konkurrens på såväl
infrastrukturnivå som tjänstenivå. För att främja god konkurrens på infrastrukturnivå ska Kungsbacka
bredbandsnät följa fastslagen strategi för byggnation och anslutningar samt i första hand erbjuda
grossisttjänster, såsom svartfiber, kapacitet och inplacering. För att skapa tjänstebaserad konkurrens har
Kungsbacka bredbandsnät ett avtal med en kommunikationsoperatör som aktivt marknadsför
bredbandsnätet, säljer nya anslutningar samt säkerställer att nätet fylls med relevanta och samhällsnyttiga
tjänster. Detta ska sammantaget göra bredbandsnätet attraktivt för såväl mobiloperatörer,
tjänsteleverantörer, fastighetsägare som slutkunder. Vidare för Kommunen en aktiv dialog och informerar
näringsliv och medborgare om bredbandsutbyggnadens inverkan på samhället samt om hur man får tillgång
till bredband via fiber.

1

Tjänsteskrivelse och beslut i Kungsbacka kommun kommunfullmäktige 2010 (Diariet: KS06-00230/94)
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2 Tjänster
I Kungsbacka Bredbandsnät är idag en stor del av anslutningarna till nätet relaterade till kommunens
verksamhet. Det är ofta mycket kritiska anslutningar såsom styrning och övervakning av vatten och avlopp,
larmsystem, fastighetsövervakning och kommunala verksamheter såsom skola, vård och omsorg. Det är
därför mycket viktigt att ständigt arbeta med att säkerställa säkra och robusta kommunikationslösningar för
den offentliga verksamheten.2
För att attrahera medborgare och företag att ansluta sig till nätet krävs det att det finns attraktiva
leverantörer och tjänster i nätet. Kungsbacka Bredbandsnät levererar inte egna tjänster utan låter
marknadens olika leverantörer på lika villkor marknadsföra och sälja tjänster såsom tv, bredband och
telefoni i ett öppet nät som tillhandahålls av en upphandlad kommunikationsoperatör.
Kommunikationsoperatören står för samtliga åtaganden som ett öppet nät kräver. Detta omfattar även att
Kommunikationsoperatören äger och tillhandahåller all aktiv utrustning som krävs för det öppna nätet.
Kommunikationsoperatören står samtidigt för drift, förvaltning, underhåll och övervakning av densamma,
dygnet runt, alla dagar om året. Tack vare det öppna nätet uppnås full konkurrens mellan de olika
leverantörerna vilket gynnar medborgare och företag genom ett brett tjänsteutbud och lägre priser.

Utöver redan nämnda delar består en väsentlig del av verksamheten av att hyra ut svartfiber, kapacitet och
inplaceringar till företag, tjänsteleverantörer och operatörer. Kommunens fiber är en helt avgörande
infrastruktur för att bl.a. ge förutsättningar för operatörer att bygga ut och ansluta mobilnäten i Kungsbacka.
Alla stora operatörer hyr idag svartfiber av Kungsbacka Bredbandsnät för att transportera mobiltrafik och
data för såväl 3G som 4G och de nya 5G-näten.
2.1 Svartfiber
En Förbindelse utgörs av ett fiberpar (två fibrer) eller en fiber (monofiber). En Förbindelse har en A-ände
och en B-ände i två olika Noder vilka är tillgängliga för Köpare för inkoppling till kundägd utrustning eller
fiber. Utefter Förbindelsen kan det förekomma noder där patchning sker. I dessa noder har Köpare inte
tillträde. Överlämningspunkt av Förbindelse (ÖP) sker i ODF eller i fibersvans (patch).
2.2 Kapacitet (Ethernet)
Kapacitet är en förädlad tjänst som med hjälp av Kungsbacka Bredbandsnäts aktiva utrustning levereras
mellan två eller flera punkter, med önskad bandbredd (10 Mbit/s – 1 Gbit/s) och servicenivå.
2.3 Inplacering
Inplacering innebär att operatörer kan placera in sin aktiva utrustning i de tekniklokaler som Kungsbacka
Bredbandsnäts har på olika platser i Kungsbacka kommun. Det ger enkelt tillgång till den etablerade
fiberinfrastruktur som Kungsbacka Bredbandsnät erbjuder utan att operatörerna behöver äga och underhålla
egna lokaler.

2

En statlig telekominfrastruktur, Övergripande genomgång av möjligheter och utmaningar SKL 2014
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Beslutad av: Kommunfullmäktige den…
Gäller från: 1 januari 2022
Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-04-12

§ 40
Bredbandstaxa 2022

Dnr 2021-00180

Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta Bredbandstaxa 2022
daterad 2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås
även besluta att tidigare beslutad Taxa för Kungsbacka bredbandsnät samtidigt
upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen tillhandahåller genom Kungsbacka Bredbandsnät idag kommunikationstjänster till flertalet myndigheter, operatörer, större företag och medborgare i
kommunen. Kungsbacka bredbandsnät verkar på en öppen marknad med hög
utvecklingstakt vilket också påverkar behovet att löpande erbjuda och prissätta nya
och förändrade tjänster. I denna justering av Kungsbacka bredbandsnäts taxor finns
två nya tjänster med förslag på avgifter; Monofiber och Övriga arbeten. Övriga
tjänster har erbjudits av Kungsbacka Bredbandsnät sedan tidigare och avgifterna är
oförändrade. Taxedokumentet är uppdaterat med beskrivningar och förtydliganden.
Monofiber är en ny tjänst som marknaden efterfrågar och som samtidigt gynnar
Kungsbacka bredbandsnät då befintlig fiber och infrastruktur kan nyttjas på ett
effektivare sätt.
Resultatfonden för Kungsbacka Bredbandsnät kommer att fortsätta bli positiv, med
en ökning av resultatet på längre sikt.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Bredbandstaxa 2022, 2021-04-07
NTE 2021-03-17 § 17
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

1 (1)

2021-03-17

§ 32
Taxa Bredband 2022

Dnr 2021-00180

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren berättar om verksamheten Kungsbacka
bredbandsnät och att i april återkommer förvaltningen med beslutsärende avseende
bredbandstaxorna för 2022.
I enlighet med kommunens strategi att vara en attraktiv kommun är utgångspunkten
för bredbandsverksamheten att ge kommunens verksamheter, näringsliv och
medborgare möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet.
Kungsbacka Bredbandsnät kommer under de närmaste åren att fortsätta ha en hög
utbyggnationstakt, detta för att hjälpa till att möjliggöra att Kungsbacka kommun når
regeringens bredbandsmål om att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila
tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt
bredband år 2025. Det kommer framöver att erbjudas nya tjänster från verksamheten,
bland annat fibertekniker och monofiber.
Bredbandsverksamheten bedöms ge ett positivt ekonomiskt resultat de kommande
åren.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-15
Diarienummer

TE 2021-00204

Riktlinjer foodtrucks och matvagnar
Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Riktlinjer med tillhörande villkor för Foodtrucks. Tidigare ”Villkor tillstånd
för foodtrucks” NTE 2018-03-14 § 26, 2018-00106 upphör därmed att gälla.
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera och anvisa lämpliga platser för
uppställning av foodtrucks och matvagnar.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik beslutade 2017-03-22 (NTE §33) att under sommarhalvåret 2017 tillåta
upplåtelse för foodtrucks som försöksverksamhet.
Nämnden för Teknik beslutade 2018-03-14 (NTE §26) att under sommarhalvåret tillåta upplåtelse för
foodtrucks som permanent verksamhet. Nämnden antog då villkor för foodtrucks som nu behöver
uppdateras.
Intresset för upplåtelse av dessa platser för foodtrucks är fortsatt ganska svagt. Förvaltningen ser
däremot ett ökat intresse av upplåtelse för andra typer av fordon och vagnar. Dessa fordon är inte
självförsörjande på el, vilket innebär att dessa inte uppfyller Tekniks regler för foodtrucks.
Förvaltningen föreslår att villkoren justeras till riktlinjer och justeras med följande:
-

Avgift för el för icke självförsörjande fordon införs, fast avgift 500 kr per månad

-

Krav på självförsörjande fordon tas bort

-

Elförsörjning erbjuds på vissa platser, inte alla

-

Platser kan variera från år till år, platser utses av förvaltningen

-

Platser kan upplåtas även utanför säsong men med begränsat antal platser

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-15
Riktlinjer foodtrucks och matvagnar
Villkor foodtrucks och matvagnar
1 (2)
Kungsbacka kommun
Charlotta Ljungkull
0300 83 50 31

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutet skickas till
För kännedom till nämnden för Miljö- och Hälsoskydd, Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen,
Polismyndigheten Region Väst.

Karl Lundgren

Charlotta Ljungkull

Förvaltningschef

Projektledare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-04-12

§ 41
Dnr 2021-00204
Riktlinjer för foodtrucks och matvagnar
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Riktlinjer med tillhörande villkor för Foodtrucks. Tidigare
”Villkor tillstånd för foodtrucks” NTE 2018-03-14 § 26, 2018-00106 upphör därmed
att gälla.
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera och anvisa lämpliga
platser för uppställning av foodtrucks och matvagnar.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik beslutade 2017-03-22 (NTE §33) att under sommarhalvåret
2017 tillåta upplåtelse för foodtrucks som försöksverksamhet.
Nämnden för Teknik beslutade 2018-03-14 (NTE §26) att under sommarhalvåret
tillåta upplåtelse för foodtrucks som permanent verksamhet. Nämnden antog då
villkor för foodtrucks som nu behöver uppdateras.
Intresset för upplåtelse av dessa platser för foodtrucks är fortsatt ganska svagt.
Förvaltningen ser däremot ett ökat intresse av upplåtelse för andra typer av fordon
och vagnar. Dessa fordon är inte självförsörjande på el, vilket innebär att dessa inte
uppfyller Tekniks regler för foodtrucks.
Förvaltningen föreslår att villkoren justeras till riktlinjer, med tillhörande villkor och
justeras med följande:
-

Avgift för el för icke självförsörjande fordon införs, fast avgift 500 kr
per månad

-

Krav på självförsörjande fordon tas bort

-

Elförsörjning erbjuds på vissa platser, inte alla

-

Platser kan variera från år till år, platser utses av förvaltningen

-

Platser kan upplåtas även utanför säsong men med begränsat antal
platser

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-15
Riktlinjer foodtrucks och matvagnar
Villkor foodtrucks och matvagnar
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.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

Riktlinjer för foodtrucks
och matvagnar
Ersätter regler foodtrucks 2017
Kungsbacka kommun utfärdar totalt max åtta tillstånd för foodtrucks och matvagnar under samma period,
varav max fyra tillstånd för icke självförsörjande fordon.
Tillståndet gäller vid mån av plats på 8 platser runt om i Kungsbacka stad, kommunen garanterar inte
platstillgången. Beroende på antalet utfärdade tillstånd varierar antalet uppställningsplatser på resp
geografiskt område, minst 4, max 8 platser finns till förfogande. Karta finns på
www.kungsbacka.se/foodtruck, platserna kan variera från säsong till säsong.

Tillståndets giltighet
Tillståndet är giltigt för uppställning under hel dag
Giltighetstid alt A: Tillståndet gäller under en månad
Giltighetstid alt B: Tillståndet gäller under hel säsong
Tillståndet är giltigt för uppställning på angivna platser i mån av plats. Sökande erhåller ett digitalt tillstånd.
Tillståndet ger i övrigt inte rätt att bryta mot gällande trafik- och parkeringsregler. Om det finns behov av att
uppställa/parkera eller framföra fordon på platser eller tider utöver vad som ovan anges ska en
dispensansökan skickas in till teknik@kungsbacka.se senast tre veckor i förväg. För att ansökan ska
behandlas ska sökande bifoga registerutdrag från Skatteverket F-skattesedel samt registreringsnummer på
fordonet. Innan verksamheten påbörjas ska företaget vara registrerat som livsmedelsanläggning.

Säsongen för foodtrucks
Tillståndet är tidsbegränsat och gäller en säsong under perioden 1 april till och med 31 oktober. Övrig tid kan
tillstånd ges enligt överenskommelse men med begränsat antal platser till förfogande.
Platserna kan vara undantagna ett begränsat antal dagar under säsongen vid särskilda arrangemang.
Detta uppdateras på kungsbacka.se.

Avgift
Avgiften för tillstånd för foodtrucks är enligt gällande taxa, upplåtelse tillfällig försäljning 300kr/1-3
dagar/plats eller 500 kr/plats/månad. För de fordon som kräver elanslutning tillkommer en avgift på 500
kr/månad. Alla platser ger inte möjlighet till elanslutning utan vissa platser är för de fordon som är
självförsörjande på el.
Giltighetstid A: Tillstånd 1 månad, 500 kr.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Giltighetstid B: Tillstånd hel sommarsäsong (7 månader), 3500 kr.

Skyltning
Försäljningsplatserna kommer att vara skyltade och markerade. Skyltar sätts upp när säsongen börjar och tas
ned när säsongen slutar.

Krav på företaget och fordonet
Företaget ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket. Fordonet som används ska vara
upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. Totalvikten får inte överstiga 3 500
kilogram. Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonets utsida och insida. Fordonet ska ha ett
tilltalande utseende och vara i gott skick.

Villkor och begränsningar vid nyttjande
Tillståndet gäller alla dagar kl 06–24 för en tillfällig uppställning i period upp till hel dag. När man stått
giltig period på en plats skall foodtruck/vagn flytta till annan plats i annat geografiskt område. Det är inte
tillåtet att enbart flytta till annan plats inom samma geografiska område. Verksamheten ska vara
ambulerande på de platser angivna i tillståndet. Tillståndet får endast åberopas som stöd för uppställning av
fordonet om det kan ske utan att hindra framkomligheten och utan fara för ordningen eller säkerheten i
trafiken. Konceptet bygger på mobila försäljningsenheter. Försäljningsenheten ska med lätthet kunna flyttas
från en angiven plats till en annan. Produkterna är enklare måltider och serveras direkt till förbipasserande.
Inga föremål får placeras utanför fordonet, som t.ex. menytavlor, extern kraftkälla eller annat. Det får inte
förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning till dessa försäljningsställen.
Tomgångskörning får inte ske längre än en minut. Tekniska nämnden utfärdar maximalt ett tillstånd per
företag och fordon.

Övrig information
Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas. Företaget har ansvar för att hantera sitt avfall
samt hålla det rent och snyggt kring foodtrucken. Beviljat tillstånd får inte överlåtas till en annan
näringsidkare. Sökanden ansöker hos polisen om användande av offentlig plats. Dispens från lokala
trafikföreskrifter ingår i markupplåtelsen som utfärdas av förvaltningen för Teknik. Försäljningsytorna kan
användas när sökanden fått tillståndet från polisen samt dispens från lokala trafikföreskrifter från
förvaltningen för Teknik.
Staden ser gärna att innehavare av tillstånd försöker utnyttjar möjligheterna att vara ute och sälja minst fyra
dagar i veckan.

Tillståndet kan återkallas
Om avgiften inte erläggs inom föreskriven tid. Om gällande bestämmelser och villkor inte följs vid
uppställning med stöd av tillståndet. Om den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av förvaltningen för
Miljö och Hälsoskydd till att inte omfatta hanteringen i föreskrivna villkor. Om lagar och bestämmelser för
verksamheten inte följs. Musik får spelas från högtalare inne i foodtrucken men ska följa nivåerna enl
stadens regler.

Livsmedelshantering
Alla företag som hanterar, tillhandahåller, säljer livsmedel till ”andra/allmänhet” ska vara registrerade. Om
ni redan är registrerade livsmedelsföretag skicka in en kopia på registreringen i samband med ansökan om
foodtrucks. Är ni inte registrerade använd Miljö- och hälsoskyddskontorets blankett för registrering och
skicka sedan in den till Miljö och hälsoskydd. Kontroll av ert livsmedelsföretag kan komma att utföras.

Avfallshantering
Den som driver ett företag måste enligt lag ha ett avfallsabonnemang på hushållsavfall hos kommunen.
Hushållsavfall är det avfall som uppkommer i sopkorgar och på toaletter. Det finns olika abonnemang för
sorterat och osorterat avfall. Vatten och avlopp. Ingen anslutning till allmän VA-anläggning får ske. Inget
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fett får slängas i gatubrunnar. För mer information om hantering av avfall och vatten kontakta:
info@Kungsbacka.se

Tillståndshavaren skall städa inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan härröras till
verksamheten) och hålla egna anläggningen i vårdat skick.
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Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av: Nämnden för Teknik
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: Teknik
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Villkor foodtrucks och matvagnar
Kungsbacka kommun utfärdar totalt max åtta tillstånd för foodtrucks och matvagnar
under samma period, varav max fyra tillstånd för icke självförsörjande fordon.
Tillståndet gäller vid mån av plats på 8 platser runt om i Kungsbacka stad,
kommunen garanterar inte platstillgången. Beroende på antalet utfärdade tillstånd
varierar antalet uppställningsplatser på resp geografiskt område, minst 4, max 8
platser finns till förfogande. Karta finns på www.kungsbacka.se/foodtruck, platserna
kan variera från säsong till säsong.
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Datum

2021-04-06
Dnr

2021-00204

Tillståndets giltighet
Tillståndet är giltigt för uppställning under hel dag
Giltighetstid alt A: Tillståndet gäller under en månad
Giltighetstid alt B: Tillståndet gäller under hel säsong
Tillståndet är giltigt för uppställning på angivna platser i mån av plats. Sökande
erhåller ett digitalt tillstånd. Tillståndet ger i övrigt inte rätt att bryta mot gällande
trafik- och parkeringsregler. Om det finns behov av att uppställa/parkera eller
framföra fordon på platser eller tider utöver vad som ovan anges ska en
dispensansökan skickas in till teknik@kungsbacka.se senast tre veckor i förväg. För
att ansökan ska behandlas ska sökande bifoga registerutdrag från Skatteverket Fskattesedel samt registreringsnummer på fordonet. Innan verksamheten påbörjas ska
företaget vara registrerat som livsmedelsanläggning.
Säsongen för foodtrucks

KUB2000, v2.0, 2012-05-23

Tillståndet är tidsbegränsat och gäller en säsong under perioden 1 april till och med
31 oktober. Övrig tid kan tillstånd ges enligt överenskommelse men med begränsat
antal platser till förfogande.

Teknik
Planering Trafik & Park
Charlotta Ljungkull
Direkt 0300-83 50 31
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
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Fax 0300-83 49 21
teknik@kungsbacka.se
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Platserna kan vara undantagna ett begränsat antal dagar under säsongen vid
särskilda arrangemang. Detta uppdateras på kungsbacka.se.
Avgift
Avgiften för tillstånd för foodtrucks är enligt gällande taxa, upplåtelse tillfällig
försäljning 300kr/1-3 dagar/plats eller 500 kr/plats/månad. För de fordon som kräver
elanslutning tillkommer en avgift på 500 kr/månad. Alla platser ger inte möjlighet till
elanslutning utan vissa platser är för de fordon som är självförsörjande på el.
Giltighetstid A: Tillstånd 1 månad, 500 kr.
Giltighetstid B: Tillstånd hel sommarsäsong (7 månader), 3500 kr.
Skyltning
Försäljningsplatserna kommer att vara skyltade och markerade. Skyltar sätts upp när
säsongen börjar och tas ned när säsongen slutar.
Krav på företaget och fordonet
Företaget ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket. Fordonet
som används ska vara upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska
register. Totalvikten får inte överstiga 3 500 kilogram. Minst två bilder ska bifogas
ansökan som visar fordonets utsida och insida. Fordonet ska ha ett tilltalande
utseende och vara i gott skick.
Villkor och begränsningar vid nyttjande
Tillståndet gäller alla dagar kl 06–24 för en tillfällig uppställning i period upp till hel
dag. När man stått giltig period på en plats skall foodtruck/vagn flytta till annan plats
i annat geografiskt område. Det är inte tillåtet att enbart flytta till annan plats inom
samma geografiska område. Verksamheten ska vara ambulerande på de platser
angivna i tillståndet. Tillståndet får endast åberopas som stöd för uppställning av
fordonet om det kan ske utan att hindra framkomligheten och utan fara för ordningen
eller säkerheten i trafiken. Konceptet bygger på mobila försäljningsenheter.
Försäljningsenheten ska med lätthet kunna flyttas från en angiven plats till en annan.
Produkterna är enklare måltider och serveras direkt till förbipasserande. Inga föremål
får placeras utanför fordonet, som t.ex. menytavlor, extern kraftkälla eller annat. Det
får inte förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning till
dessa försäljningsställen. Tomgångskörning får inte ske längre än en minut. Tekniska
nämnden utfärdar maximalt ett tillstånd per företag och fordon.
Övrig information
Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas. Företaget har ansvar
för att hantera sitt avfall samt hålla det rent och snyggt kring foodtrucken. Beviljat
tillstånd får inte överlåtas till en annan näringsidkare. Sökanden ansöker hos polisen
om användande av offentlig plats. Dispens från lokala trafikföreskrifter ingår i
markupplåtelsen som utfärdas av förvaltningen för Teknik. Försäljningsytorna kan
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användas när sökanden fått tillståndet från polisen samt dispens från lokala
trafikföreskrifter från förvaltningen för Teknik.
Staden ser gärna att innehavare av tillstånd försöker utnyttjar möjligheterna att vara
ute och sälja minst fyra dagar i veckan.
Tillståndet kan återkallas
Om avgiften inte erläggs inom föreskriven tid. Om gällande bestämmelser och
villkor inte följs vid uppställning med stöd av tillståndet. Om den anmälda
livsmedelshanteringen begränsas av förvaltningen för Miljö och Hälsoskydd till att
inte omfatta hanteringen i föreskrivna villkor. Om lagar och bestämmelser för
verksamheten inte följs. Musik får spelas från högtalare inne i foodtrucken men ska
följa nivåerna enl stadens regler.
Livsmedelshantering
Alla företag som hanterar, tillhandahåller, säljer livsmedel till ”andra/allmänhet” ska
vara registrerade. Om ni redan är registrerade livsmedelsföretag skicka in en kopia på
registreringen i samband med ansökan om foodtrucks. Är ni inte registrerade använd
Miljö- och hälsoskyddskontorets blankett för registrering och skicka sedan in den till
Miljö och hälsoskydd. Kontroll av ert livsmedelsföretag kan komma att utföras.
Avfallshantering
Den som driver ett företag måste enligt lag ha ett avfallsabonnemang på
hushållsavfall hos kommunen. Hushållsavfall är det avfall som uppkommer i
sopkorgar och på toaletter. Det finns olika abonnemang för sorterat och osorterat
avfall. Vatten och avlopp. Ingen anslutning till allmän VA-anläggning får ske. Inget
fett får slängas i gatubrunnar. För mer information om hantering av avfall och vatten
kontakta: info@Kungsbacka.se
Tillståndshavaren skall städa inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan
härröras till verksamheten) och hålla egna anläggningen i vårdat skick.

YTTRANDE
Nämnd
Datum

2021-04-06
Diarienummer

TE 2021-00171

Yttrande över myndighetens remiss: Granskningsutskick - Förslag till Ny
Översiktsplan, dnr KS/2017:00565
Sammanfattande inställning
Teknik ställer sig positiva till förslag till Översiktsplan. Kungsbacka kommun ska bygga långsiktigt
smarta och hållbara samhällen. Genom att samla ihop bebyggelsen kan fler utnyttja infrastrukturen
vilket är mer effektivt. Tätare och mer sammanhållna tätorter ger ett underlag för mer service, handel
och arbetsplatser nära vilket leder till att fler kan gå och cykla i vardagen vilket i sin tur är positivt får
både samhället, miljön och folkhälsan. Genom att även utveckla bebyggelse med närhet till
kollektivtrafiknoder bidrar vi till att fler slipper vara beroende av bilen. Att bevara och utveckla det
tätortsnära friluftslivet leder också till en utveckling i samma riktning.
Teknik har i granskningsskedet valt att komplettera yttrandet från samrådet. Flera av de synpunkter
som Teknik framförde i samrådsskedet har besvarats och omhändertagits. Den punkt som Teknik
fortfarande inte anser är helt omhändertagen och tydlig är behovet av lokalisering för större
avfallsanläggningar.
Nämndens ställningstagande i detalj
Översiktsplanen (ÖP) tar hänsyn till hållbarhetsbegreppets tre dimensioner. Planen beskriver hur den
långsiktiga planeringen ser ut med motiveringar utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Tekniks yttrande i samrådet: Översiktsplanen bör lyfta fram vikten av att det i tätort ska vara god
tillgång till trygga allmänna platser, parker och grönområden och att dessa ska finnas på rimligt
avstånd från bostad.
Svar i samrådsredogörelse: Frågan om fysisk tillgänglighet och social hållbarhet noteras och tas om
hand i de kommande fördjupade översiktsplanerna och kommunens detaljplanering. Förslaget bygger
på en utveckling av kollektivtrafiken både lokalt och regionalt. En satsning på infrastruktur för
kollektivtrafik ger fler individer en större frihet samt ökade valmöjligheter. Detta gynnar ett jämställt,
jämlikt, inkluderande och sammanhållet samhälle.
Kommentar och tillägg till yttrande: Då kommunen inte har fördjupade översiktsplaner i alla tätorter
blir det viktigt att denna fråga säkerställs i detaljplaneringen.
--Tekniks yttrande i samrådet: Teknik hade velat se att Översiktsplanen tydligare understryker vikten
av att planera för en långsiktigt hållbar avfallshantering samt pekar ut potentiella områden för detta
Nämnd
nämnd@kungsbacka.se
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ändamål. Planen bör inkludera avfallshantering för att säkra plats för återvinningscentraler,
omlastningscentraler och återvinnings-stationer. Om dessa inte är utpekade ökar risken för framtida
intressekonflikter. Avfall är direkt relaterat till ökande antalet av invånare i kommunen.
I Översiktsplanen pekas sex verksamhetsområden ut, tre inom utvecklingsort och tre utanför
utvecklingsort. Det beskrivs att dessa områden behövs för att säkerställa behovet av kommunala
viktiga verksamheter. Inom detta begrepp ryms anläggningar för avfallshantering och men det bör
förtydligas i text.
I den fysiska planeringen måste hänsyn tas till att en befolkningsökning kommer att innebära ett ökat
behov av effektiv avfallshantering. Service i form av återvinningscentraler behöver finnas i anslutning
till utvecklingsorterna. I den förtätade staden måste hänsyn alltid tas till att kommunen skall kunna
uppfylla sin renhållningsskyldighet på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt.
Svar i samrådsredogörelse: Planförslaget anger att verksamhetsområden kan innehålla kommunal
service vilket innefattar bland annat återvinningscentraler. Fler områden där återvinningscentraler
kan finnas kan pekas ut i samband med arbete med kommande fördjupningar.
Kommentar och tillägg till yttrande: Teknik ställer sig tveksam till huruvida mål kring fysisk
planering i avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet kan ses som uppfyllt med nuvarande
skrivningar kring kommunal service i förslag till ny översiktsplan.
Då det inte sällan är svårt att hitta lokalisering för större avfallsanläggningar har Kommunfullmäktige i
och med den nya avfallsplanen antagit ett mål som anger att lokalisering av större avfallsanläggningar
för både dagens och framtidens behov skall säkras genom fysisk planering.
För att förtydliga att översiktsplanen tar hänsyn till behovet av större avfallsanläggningar föreslår
Teknik följande tillägg sist i stycket under rubriken ”Näringsliv” (sid. 38 i dokumentet ”Textinnehåll
till översiktsplanen”): I verksamhetsområdena kan verksamheter och kommunal service med
omgivningspåverkan, såsom större avfallsanläggningar etableras.
--Tekniks yttrande i samrådet: Översiktsplanen bör på ett tydligare sätt beskriva hur vatten- och
avloppssystemen, från vattenproduktion till avloppshantering, påverkas av planen. Vatten och avlopp
är en samhällskritisk infrastruktur och en förutsättning för att våra utvecklingsorter ska kunna växa.
Att bygga om/bygga ut vatten- och avloppssystemen är en mycket kostsam och tidskrävande process
och detta måste tydliggöras i Översiktsplanen eftersom det är ett viktigt kommunövergripande
planeringsunderlag för alla aktörer. Ett alternativ är att komplettera Översiktsplan och VA-policy med
ett tillägg som behandlar dessa frågor.
Svar i samrådsredogörelse: VA‐infrastruktur är en viktig del av samhället och kommunen. Det pågår
en tillståndsprocess för Hammargårds reningsverk i syfte att säkerställa tillräcklig VA‐kapacitet med
prognosticerad befolkningsökning. Inga andra avloppsreningsverk bedöms behöva tillkomma inom
översiktsplanens tidshorisont. VA‐infrastruktur är centralt för orternas möjlighet att expandera.
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Översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet ska samordnas med VA‐planens styrdokument,
däribland dagvattenpolicyn.
--Tekniks yttrande i samrådet: Teknik vill att det i Översiktsplanen eller i de kommande Fördjupade
planerna tas fram mer långsiktiga befolkningsprognoser för respektive kommundel. Infrastrukturen
byggs med en förväntad livslängd på minst 100 år vilket kräver goda prognoser för att de inte ska bli
begränsande i förtid.
Svar i samrådsredogörelse: Bostadsförsörjningsprogrammet svarar på frågan om utvecklingstakt.
Översiktsplanen möjliggör för en viss utveckling och svarar mer på var kommunen ska växa än när
tillväxten sker. Långsiktiga befolkningsprognoser uppdateras regelbundet och är ett underlag till
översiktsplanen och inget som översiktsplanen kan styra.
--Tekniks yttrande i samrådet: Stora delar av det som tas upp som "Oförändrad landsbygd" genomgår
en omvandling från fritidsbebyggelse till helårsbebyggelse. En kraftfull utveckling sker i dessa
områden i och med att de förses med kommunalt vatten och avlopp vilket är framtvingat delvis av de
lagar som styr kommunens ansvar. Även om det inte planeras att bebyggas i dessa områden, borde
utvecklingen tas upp i eftersom en sådan utbyggnad motverkar intentionen i Översiktsplanen.
Tillgången till dricksvatten och skydd av dricksvattenresurser bör också tas upp som aspekter som har
betydelse för etableringar på landsbygden.
Svar i samrådsredogörelse: Avsnittet vattenförsörjning kompletteras inför granskning.
Vattenförsörjning är en regional angelägenhet och regleringar som rör stora avrinningsområden
måste hanteras i mellankommunala sammanhang. Inom kommunen styrs verksamheter och åtgärder
inom vattenskyddsområden genom föreskrifter för vattenskyddsområde. Vattenförekomster
kompletteras till granskning.
--Tekniks yttrande i samrådet: Det saknas gröna och blå stråk redovisade för Kungsbacka stad.
Översiktsplanen är på en mer övergripande nivå men då det planeras för en kraftig
befolkningsutveckling i Kungsbacka stad är det viktigt att dessa stråk identifieras och planeras i
kommande fördjupad översiktsplan.
Svar i samrådsredogörelse: Vikten av tätortsnära grönytor och områden för rekreation lyfts i
översiktsplanen. Vilka faciliteter som ska rymmas hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.
………. Grönstrukturen inom de prioriterade utvecklingsorterna kommer att studeras närmare i de
fördjupade översiktsplanerna.
--Tekniks yttrande i samrådet: När det ska tas fram Fördjupad Översiktsplan måste hänsyn tas till
infrastruktur för vatten- och avloppsförsörjning. Utbyggnad av vatten och avlopp påverkar
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samhällsbyggnad i stort då förutsättningar med utbyggd infrastruktur innebär förändringar i typen av
boende och på sikt samhällsbyggnaden.
Svar i samrådsredogörelse: VA‐infrastruktur är en viktig del av samhället och kommunen. Det pågår
en tillståndsprocess för Hammargårds reningsverk i syfte att säkerställa tillräcklig VA‐kapacitet med
prognosticerad befolkningsökning. Inga andra avloppsreningsverk bedöms behöva tillkomma inom
översiktsplanens tidshorisont. VA‐infrastruktur är centralt för orternas möjlighet att expandera.
Översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet ska samordnas med VA‐planens styrdokument,
däribland dagvattenpolicyn.
Tekniks yttrande i samrådet: Inom vissa områden krävs nya eller reviderade strategier som bör tas
fram som följduppdrag till Översiktsplanen. De som berör Tekniks verksamheter är i första hand trafik,
park och tidigare nämnda dagvatten. Dessa blir viktiga komplement i planeringsarbetet som tydligt kan
visa hur kommunen ska arbeta med olika områden.
Svar i samrådsredogörelse: En trafikstrategi tas inte fram som underlag till översiktsplanen men till
FÖP Kungsbacka stad. Det är i Kungsbacka stad som vi främst är väghållare och har rådighet över
gator och vägar. Vi har reserverat mark för framtida transportbehov men som behöver utredas när
behov uppstår beroende på framtida trender och oförutsedda händelser. De transportstråk som leder
till Göteborg är både av nationell och regional karaktär och vi hanterar dessa genom dialog med
Trafikverket region väst

För nämnden för Teknik.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-06
Diarienummer

TE 2021-00171

Granskningsutskick - Förslag till Ny Översiktsplan, dnr KS/2017:00565
Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-04-06 och översänder det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Det övergripande målet med
översiktsplanen är att kommunen långsiktigt och hållbart ska kunna använda mark och vatten för våra
invånares bästa samtidigt som förutsättningarna för våra naturresurser inte försämras utan helst
förbättras.
Teknik har tidigare yttrat sig i samrådsskedet. Översiktsplanen är ute på granskning efter att justeringar
gjorts efter inkomna synpunkter från samrådet. Teknik ställer sig positiva till förslag till ny
Översiktsplan.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-06
Tekniks Yttrande över ny översiktsplan, granskning, 2021-04-06
Förslag till ny Översiktsplan, granskning
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (Samhällsbyggnadskontoret)
Beskrivning av ärendet
Förslag till ny Översiktsplan var ute på samråd under våren 2020. Förslag till ny Översiktsplan är ute
på granskning under mars och april 2021. Översiktsplanen planeras att antas under hösten 2021.
Efter samrådet har Förslag till ny Översiktsplan reviderats, vilket sammanfattas nedan.
Bebyggelse:
Verksamhetsområdena inom utvecklingsorter har tagits bort från kartan.
Annebergs gräns – gränsen har justerats västerut mot berget istället för längs Göteborgsvägen.
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Utredningsområde för översvämningsskydd har lagts på användningskartan
Utredningsområde för vattenskyddsområden har flyttats till användningskartan.
Natur och Fritid:
Nytt kustcentrum har lagts till i Åsa.
Trafik:
Inga justeringar
Kompletteringar i texten
•

Förenklad disposition och läsanvisningar

•

Sammanställning av viktiga ämnesområden: (ny text under användning av mark och vatten)
 Jordbruksmark
 kommunens utveckling – tillväxtfrågor
 klimatförändringar
 Kustzonsplanering
 Materialförsörjning
 Huvudmannaskap

•

Kompletteringar
 Riksintressen
 Hållbarhetsbedömning
 MKB

Karl Lundgren

Charlotta Ljungkull

Förvaltningschef

Projektledare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum
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2021-04-12

§ 42
Dnr 2021-00171
Granskningsutskick - Förslag till Ny Översiktsplan, dnr KS/2017:00565
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-04-06 och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Det övergripande
målet med översiktsplanen är att kommunen långsiktigt och hållbart ska kunna
använda mark och vatten för våra invånares bästa samtidigt som förutsättningarna för
våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras.
Teknik har tidigare yttrat sig i samrådsskedet. Översiktsplanen är ute på granskning
efter att justeringar gjorts efter inkomna synpunkter från samrådet. Teknik ställer sig
positiva till förslag till ny Översiktsplan.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-06
Tekniks Yttrande över ny översiktsplan, granskning, 2021-04-06
Följebrev – Granskningsutskick, Förslag till ny Översiktsplan
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

NTE nämndens projektportfölj
Nr

Projekt

Projektledare

4598

VUTB FjäråsBräcka ökat uttag
vattentäkt
DEP Deponier

Åsa Vester, Teknik

5570
3510

5560
4512
5565
5066

5087

5022
5004
5068

5069

3563
3552

5503
4578
4555

Status

Senaste
lägesrapport
2021-03-31

Kostnadsbudget Kostnadsprognos Tid
(SEK)
(SEK)
6 000 000
6 000 000

Kostnad

Bemanning Omfattning 01. Planerad
byggstart
2022-03-15

Maryam Khalaf Beygi,
Teknik
Annika Svensson,
Teknik
Marie Lindh, Teknik

2020-09-21

35 200 000

0

2021-03-29

12 000 000

12 000 000

2022-03-01

2021-03-17

42 500 000

42 500 000

2022-06-27

Margarita Kouzina,
Teknik
Margarita Kouzina,
Teknik
Erika Nilsson, Teknik

2021-03-29

100 000 000

100 000 000

2022-03-01

2021-03-29

93 000 000

93 000 000

2021-08-02

2021-03-29

94 000 000

93 725 000

2021-09-01

Joakim Ekberg, Teknik

2021-03-29

500 000 000

500 000 000

2022-01-03

Anders Wallergård,
Teknik

2021-03-29

16 450 000

0

2022-06-01

Anders Wallergård,
Teknik
DEP Toms Deponi Lennart Torgerson,
Teknik
DEP Sluttäckning Sandra Carlström,
Barnamossen
Teknik
BRO Varla Park
Henrik Åhnbrink, Teknik

2021-03-29

14 200 000

0

2022-04-04

2021-03-29

6 750 000

2 000 000

2020-08-03

2021-03-31

70 000 000

70 000 000

2021-03-01

2021-03-29

5 000 000

0

2021-10-04

BRO Ny
Borgmästarebro
VUTB - Fjärås
Bräcka ny
intagsledning
VUTB - Fjärås
Bräcka ny
råvattenledning
GC
Lerbergsvägen
CPL
Arendalsleden Varlavägen
VOMV Torred
Etapp 2+3
VOMV ÄlvsåkersKyrkotorp etapp 4
LEK Temapark
Borgmästarplatsen

Annika Svensson,
Teknik
Joakim Ekberg, Teknik

2021-03-29

22 000 000

23 000 000

2021-04-26

2021-03-29

3 350 000

5 880 000

2021-01-11

Joakim Ekberg, Teknik

2021-03-29

9 000 000

9 000 000

2021-09-01

Marie Lindh, Teknik

2021-03-17

18 150 000

21 350 000

2019-01-28

Annika Svensson,
Teknik

2021-03-29

9 200 000

8 810 000

2020-06-01

Joakim Ekberg, Teknik

2021-03-29

66 400 000

67 000 000

2020-02-26

Joakim Ekberg, Teknik

2021-03-30

43 000 000

43 000 000

2019-02-04

Peter Floberg, Teknik

2020-04-02

6 500 000

8 500 000

2018-08-20

GATA Upplaget
Depå
BRO Inlagsleden
över järnvägengång&cykel
VOMV SläpsHögås
VOMV Hanhals
VOMV Hagryd
Dala
VUTB Framtidens
avloppsrening i
Kungsbacka
GC
Varbergsvägen,
delen Hanhals
kyrkvägTorkelstorpsvägen
GC Vallbyvägen

Utskriven av: Fredrik Fransson, Teknik 2021-04-13 17:12
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NTE nämndens projektportfölj
Nr

Projekt

Projektledare

5505/975951

VUTB
SönnerbergenHäcklehagen
överföringsledning
ar
VOMV ÄlvsåkersKyrkotorp Etapp 3
VUTB Vikens
pumpstation Etapp
2

Margarita Kouzina,
Teknik

4579
5547

Status

Mathias Pedersen,
Teknik
Erika Nilsson, Teknik

Utskriven av: Fredrik Fransson, Teknik 2021-04-13 17:12

Senaste
lägesrapport
2021-03-02

Kostnadsbudget Kostnadsprognos Tid
(SEK)
(SEK)
6 900 000
6 924 235

Kostnad

Bemanning Omfattning 01. Planerad
byggstart
2018-08-01

2018-12-05

15 000 000

17 000 000

2016-11-01

2021-03-29

26 000 000

18 000 000

2019-10-14

Sida 2/2

KS projekt hos Teknik
Nr

Projekt

Projektledare

5028

BUL
Bullersanering
Hällingsjövägen
BUL
Bullersanering
Söderåleden
Tingberget allmän
platsmark
PLAN VoO Skårby
12:1
Plan Må 3:13

Henrik Åhnbrink, Teknik

Senaste
lägesrapport
2021-02-22

Henrik Åhnbrink, Teknik

2021-02-22

2 000 000

0

2022-02-07

Annika Svensson,
Teknik
Anders Wallergård,
Teknik
Anders Wallergård,
Teknik
Anders Wallergård,
Teknik
Henrik Åhnbrink, Teknik

2021-03-29

9 800 000

9 800 000

2024-01-01

2021-03-29

25 000 000

25 000 000

2021-04-30

2021-03-29

21 200 000

21 200 000

2021-11-01

2021-03-29

0

0

PLAN
Förprojektering Kv
Ejdern
PLAN Anneberg C Henrik Åhnbrink, Teknik
förprojektering
förstärkningsåtgär
der
VEXP Skårby 12:1 Erika Nilsson, Teknik

2021-02-18

2 200 000

2 200 000

2021-03-29

2 500 000

0

0

0

PLAN Särö Voob
Park och VA
P Särö centrum
etapp 2
GATA Torg och gc
kring idrottshallar
och Engelska
skolan
GATA Duvehed

Annika Svensson,
Teknik
Henrik Åhnbrink, Teknik

2021-03-29

3 950 000

3 950 000

2020-01-13

2021-03-29

2 500 000

2 500 000

2021-08-09

Marie Lindh, Teknik

2021-03-17

5 000 000

5 000 000

2020-10-05

Anders Wallergård,
Teknik
Marie Lindh, Teknik

2021-03-29

15 400 000

0

2019-04-03

2021-03-17

28 100 000

28 100 000

2022-02-01

2021-03-17

22 000 000

22 000 000

2021-09-01

5092

GATA Aranäs
etapp 3
BUL Skyddsbarriär Marie Lindh, Teknik
järnväg Aranäs
stadsdel
VEXP Skårby 3:4 Erika Nilsson, Teknik

2021-03-29

2 000 000

2 000 000

2022-04-01

3119A

GATA Kv Valand

2021-03-29

23 000 000

31 000 000

2017-11-01

5556

GC Upprustning
av gångport Hede
sta ion
Marie Lindh, Teknik
GATA Badhuset
infrastruktur och
park

2020-03-03

4 500 000

3 530 000

2018-04-16

2021-03-17

105 200 000

95 200 000

2018-02-19

5027

4143
4144
4125

PLAN Hedeleden
3120A

4147

5089
4114A
4148
8946

3181A
4142
5010

5571

Status

Anders Wallergård,
Teknik
Liw Rehnström, Teknik

Utskriven av: Fredrik Fransson, Teknik 2021-04-13 17:12

Kostnadsbudget Kostnadsprognos Tid
(SEK)
(SEK)
4 000 000
0

Kostnad

Bemanning Omfattning 01. Planerad
byggstart
2022-04-04
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där
framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Ytterligare beskrivning av bakgrunden framgår i bilaga 1.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att
besvara följande revisionsfrågor:


Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?



Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.



Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll?
Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell och kommunala
anvisningar.

2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga
revisionskriterierna av:


Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet
 Kommunfullmäktiges mål och fokusområden
 Kommunspecifik styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument
Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2.
Granskningens källförteckning finns i bilaga 3.

1

Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom
ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen.

3

3. Granskningens utgångspunkter
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse, nämnder
och beredningar i kommunens styrmodell och anvisningar.
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Kungsbacka kommuns styrmodell och
anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning,
uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs
för i efterföljande kapitel.
Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört
följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete:


Verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer
1. Nämndbudget fastställd i enlighet med styrmodellen
2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och egna mål



Uppföljning och rapportering i enlighet med krav i styrmodell
1. Målarbetet har följts upp per augusti och i årsredovisning
2. Ekonomin har följts upp per april och augusti
3. Om befarat underskott: Beslut om åtgärder
4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag 2



Tillräckligt internkontrollarbete utifrån krav i anvisningar
1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys
2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med anvisningar
3. Nämndbehandlat årets internkontrollrapport i samband med årsredovisning

2

Innebörden av uppsiktsplikten definieras inte närmare i kommunens styrmodell eller
kommunstyrelsens reglemente. Läs mer om granskningens utgångspunkter i bilaga 2.

4

4. Kommunstyrelsen
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med styrelsens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
4.1. Styrning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell3.
4.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag
Inga avvikelser att notera för kommunstyrelsens uppsikt4.
4.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens
dialog med kommunstyrelsens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.


Mot bakgrund av rådande pandemi uppger presidiet att kommunens krisberedskap är
god.
 Organisationen på både politisk nivå och förvaltningsnivå beskrivs som robust.
Presidiet uppger att styrelsen gemensamt beslutat att ej aktivera
krisledningsnämnden då nödvändiga beslut kunnat fattas tack vare gott
samarbete.
 KSAU har under pandemin erhållit veckovisa uppdateringar. Kommunen har
haft presskonferenser varje vecka där informationen sedan spridits vidare i lokal
media.
 Samverkan med Region Halland uppges ha förbättrats under krisen.
Kommunen har haft löpande kontakt med regionen.
 Kommunen har varit noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring
hemarbete.
 Kommunens långsiktiga ekonomi beskrivs som en utmaning. Intäkterna växer
långsammare än kostnaderna. De tillkommande statliga medel som kommunen
erhåller på grund av rådande pandemi uppges underlätta för budgetåret 2021. Dock
ser presidiet behov av ytterligare effektiviseringar och hushållning av ekonomiska
medel på lång sikt.

3

Kommunstyrelsen har inte antagit egna nämndmål. Kommunstyrelsens arbete med de
kommunövergripande målen beskrivs men en bedömning av måluppfyllelsen görs inte. Det är därför
inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i arbetet med de kommunövergripande målen.
4

Vi noterar att uppsiktsplikten inte har konkretiserats eller definierats som en del av styrmodellen.
Kommunrevisionen har i dialog med kommundirektör lyft frågan avseende kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och ämnar fortsätta följa frågan.

5



Presidiet beskriver att nämnden för individ & familjeomsorgs ekonomi fortfarande utgör
en risk. Styrelsen erhåller rapportering månatligen från nämnden där nämndens
handlingsplan för budget i balans följs upp. Uppföljningen visar att ekonomin är på rätt
väg, däremot ser styrelsen ett fortsatt behov av tät uppföljning. Nämndens plan för
budget i balans sträcker sig till 2022.
 Presidiet uppger att bostadsbehovet utgör en utmaning för kommunen. Produktionen
av bostäder matchar inte det behov som finns. Presidiet ser ett behov av att
effektivisera processen för att kunna möta det ökande behovet.
4.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsens arbete med de
kommunövergripande målen har följts upp och kommenterats men en bedömning av
måluppfyllelsen görs inte. Det är därför inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i
arbetet med de kommunövergripande målen. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i
enlighet med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer att kommunstyrelsen utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag
i enlighet med reglemente.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till kommunstyrelsen.

6

5. Byggnadsnämnden
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
5.1. Styrning
Tre av fem nämndmål bedöms ha uppnåtts. Ett nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är
på rätt väg5 och ett bedöms inte ha uppnåtts6. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven
i kommunens styrmodell.
5.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
5.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.









Presidiet uppger att pågående pandemi har haft stor effekt på nämndens arbete. Då
nämnden är en myndighetsnämnd ska distansmöten inte ha varit ett alternativ.
Däremot har presidiemöten genomförts på distans.
Samverkan med nämnden för teknik kan stärkas. Nämnden har haft som ambition att
genomföra möten mellan nämndernas presidier under 2020. En utmaning som behöver
hanteras i samverkan är remisstider.
I SKR:s servicemätning Insikt får Kungsbacka ett nöjd kund-index om 40 för 2019.
Presidiet uttrycker missnöjdhet med resultatet och beskriver att arbetet med bättre
bemötande och tillgänglighet pågår. Exempelvis arbetar förvaltningen för att förbättra
sin kommunikation gentemot sökande, bland annat i de brev som skickas ut.
Situationen med kompetensförsörjning har under året förbättrats. Presidiet beskriver
att de har lyckats behålla väsentlig personal i större utsträckning än tidigare år.
Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari
2020 samman till en förvaltning. Presidiet beskriver att omorganisationen har fungerat
väl och att den har haft en positiv effekt på nämndens arbete avseende exempelvis
remisstider.

5.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser.

5

Nämndmålet: Byggnadsnämnden ska öka och stärka relationen med företagare.

6

Nämndmålet: Öka kundnöjdheten för byggnadsnämnden.

7

Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens lämnar vi ingen rekommendation till byggnadsnämnden.

8

6. Nämnden för förskola & grundskola
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
6.1. Styrning
Måluppfyllelsen för 2020 för de två nämndmålen har inte bedömts7. Inga avvikelser att notera
i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell.
6.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
6.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.


Pågående pandemi har fått stora konsekvenser för nämndens verksamhet, främst
avseende personal.
 Hög korttidssjukfrånvaro mot bakgrund av rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten har medfört hög sjukfrånvaro på ett antal arbetsplatser.
 I det fall sjukfrånvaron av personal varit högre än sjukfrånvaron bland barn
och elever har detta medfört att det ställts högre krav på flexibilitet och
ändrade arbetssätt för medarbetare.
 Förvaltningen införde ett vikariestopp för förskolorna för att säkra tillgången på
vikarier till vård- och omsorgsförvaltningen vilket fick konsekvenser för
verksamheterna.
 Förvaltningen lånade även ut fyra skolsköterskor för att arbeta under ett par
månader i vård- och omsorgsförvaltningen. Detta i syfte att säkra
sjuksköterskekompetensen.
 Presidiet beskriver att ett arbete pågår för att höja måluppfyllelsen samt att minska
skillnaden mellan flickor och pojkars skolresultat. Nämnden har i budget fört in ett mål
med tillhörande fokusområden. Målet har gett förvaltningen ett tydligt uppdrag att
arbeta med ökad måluppfyllelse utifrån perspektiven kön och socioekonomiska
förutsättningar.
 Presidiet identifierar nämndens ekonomi som en framtida utmaning. I nuläget har
nämnden tillräckliga resurser. Däremot ser presidiet att detta kommer att förändras,
något som medför krav på effektiviseringar i verksamheten.
6.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av
sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.

7

Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen
uppnåtts eller ej görs inte.

9

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för förskola & grundskola att:


Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms.

10

7. Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
7.1. Styrning
Tre av fyra nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Ett nämndmål bedöms ha
uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell.
7.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
7.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.


Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.
 Gymnasieskolan beskrivs ha hanterat omställningen till digital undervisning väl.
Presidiet identifierar dock gymnasiesärskolan som en extra sårbar verksamhet
mot bakgrund av att personalkontinuitet i denna verksamhet är särskilt viktigt.
 Närvaron i gymnasiet uppges ha varit högre under 2020 jämfört med tidigare
år.
 De elever som inte har möjlighet att nyttja digital undervisning hemifrån har
tillåtits att vara i skolan.
 Presidiet identifierar att kompetensförsörjning inom vissa lärarkategorier är en
utmaning.
 På grund av pandemin tvingades nämnden intensifiera arbetet med digitalisering.
Presidiet uppger att det fortfarande finns utvecklingsområden vad gäller IT-kompetens
inom verksamheten.
7.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vi bedömer vidare att säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar.
Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för
gymnasium & arbetsmarknad.
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8. Nämnden för individ & familjeomsorg
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
8.1. Styrning
Måluppfyllelsen för 2020 för de fyra nämndmålen har inte bedömts8. Inga avvikelser att notera
i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell.
8.2. Uppföljning
Nämnden dras sedan tidigare år med större budgetunderskott. Under 2019 anlitades en
konsult i syfte att ta fram en handlingsplan för effektiviseringar i verksamheterna.
Besparingsplanen ligger till grund för nämndens åtgärdsplan för budget i balans. Nämnden
antog i februari 2020 åtgärdsplanen9. Planen innefattar bland annat 10 kostnadsberäknade
aktiviteter fördelat på 6 områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Åtgärder har
vidtagits inom olika verksamheter och på olika nivåer. Målet är att nämnden ska ha en budget
i balans och relevant nettokostnadsavvikelse10 senast vid årsskiftet 2022/2023.
Nämnden har under 2020 tagit del av månatliga ekonomiska uppföljningar och uppföljning av
åtgärdsplan. Prognostiserade helårsunderskott för 2020 uppgår per augusti 2020 till 28 mkr
vilket är en minskning från april där underskottet prognostiserades till 44 mnkr. Nämnden har
trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020 och redovisar ett resultat per helår
om -6,7 miljoner kronor.
Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell.
8.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.


Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.
 Nämnden har vid varje sammanträde erhållit uppföljning om förvaltningens
arbete och status utifrån pandemin.
 Förflyttningen av daglig verksamhet in till särskilt boende har haft stor påverkan
på målgruppen. Presidiet uppger att det finns ett stort förtroende gentemot
förvaltningens bedömningar avseende öppning respektive nedstängning av
verksamheterna.

8

Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen
uppnåtts eller ej görs inte.
9

Nämnden har även sedan tidigare (september 2018) antagit en handlingsplan för att nå en budget i
balans, men den ska inte ha gett förväntat resultat.
10

Nettokostnadsavvikelse avser avvikelsen mellan verksamhetens nettokostnad och den statistiskt
förväntade kostnaden utifrån strukturella förutsättningar.
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Det
finns utmaningar
kopplade
till
lokalförsörjning
inom
nämndens
verksamhetsområden. Detta gäller såväl tillgång till ordinära hyreslägenheter som
referensbostäder, toleransboenden och bostad med särskild service. Kostnader för
externa placeringar har också identifierats som en betydande ekonomisk risk för
nämnden. En ny medarbetare har anställts för att arbeta med lokalförsörjning. Därtill
uppger presidiet att en konkurrensutsättningsplan11 ska antas, vilken ska tydliggöra hur
arbetet ska ske.
 Presidiet beskriver att kompetensförsörjning, främst inom socialtjänsten, är en fortsatt
utmaning. Det pågår enligt uppgift ett kommuncentralt arbete kring detta.

8.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av
sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vår bedömning är att nämnden delvis har en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Vi konstaterar att nämnden har väsentliga ekonomiska utmaningar sedan flera
år tillbaka. Nämnden har antagit en handlingsplan vilken innefattar kostnadsberäknade
aktiviteter fördelat på flera områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Nämnden har
trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020. Målet är att nämnden ska ha en
budget i balans och relevant nettokostnadsavvikelse senast vid årsskiftet 2022/2023.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har här inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för individ & familjeomsorg att:



Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms.
Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.

11

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en konkurrensutsättningsplan under 2020. Arbetet med denna
beräknades initialt vara klar för beslut i nämnd i juni. Arbetet med konkurrensutsättningsplanen har följts
upp av nämnd på samtliga sammanträden mars-juni. Nämnden beslutade i juni 2020 att inte ge
förvaltningen ett inriktningsbeslut, utan nämnden avvaktar för ytterligare diskussion och dialog till
hösten. Vilken ekonomisk effekt en eventuell konkurrensutsättning kommer att ha är i dagsläget oklart
då det inte är fastställt vilka verksamheter som kommer att konkurrensutsättas eller på vilket sätt.
Nämnden har inte fattat några ytterligare beslut under året avseende konkurrensutsättningsplanen.

13

9. Nämnden för kultur & fritid
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
9.1. Styrning
Samtliga sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser att notera
i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell.
9.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
9.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.


Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. Förvaltningen uppges ha
arbetat hårt och kommit med kreativa lösningar för att kunna hålla verksamheten öppen
och igång.
 Lokalförsörjning identifieras som en utmaning. Presidiet beskriver att de försökt initiera
samverkan och dialog på politisk- och förvaltningsnivå men att det kvarstår utmaningar.
Därtill uppger presidiet att de ser behov av att involveras tidigare i arbetet med
lokalplanen.
 Presidiet beskriver att det sker en kontinuerlig uppföljning av verksamheten i form av
exempelvis muntlig information från förvaltningschef. Däremot sker inte formell
utvärdering och uppföljning av all verksamhet.
9.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för kultur &
fritid.
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10. Nämnden för miljö & hälsoskydd
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
10.1. Styrning
Två av åtta nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande sex nämndmål
bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell.
10.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
10.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
10.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.


Kommunen har haft låg kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskydd (SKR:s servicemätning 2019). Under våren togs ett beslut om att i första hand fokusera på dialog och
rådgivning i nämndens tillsyn, detta sammanföll med att nämnden fick ansvar för det
nya tillsynsområdet trängselkontroller i samband med pandemin. Målet är att vara stöd
till näringslivet genom dialog, rådgivning och information. Förvaltningen uppges också
ha arbetat aktivt med kommunikationsinsatser till privatpersoner.
 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari
2020 samman till en förvaltning. Byggnadsnämnden har i och med detta fått ett utökat
ansvar. Att ha två nämnder uppges innebära en omfattande ärendehantering som
kräver mer administration och samordning. Redan under hösten 2019 startades
gemensamma månadsvisa presidieavstämningarna med byggnadsnämnden och
nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Vid mötena diskuteras gemensamma frågor och
förvaltningen redovisar och förankrar frågor. Samarbetet upplevs fungera väl.
 Förvaltningen har initierat ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan
nämnderna som nu arbetas fram. Ambitionen var vid dialogtillfället att
överenskommelsen skulle fastställas innan årets slut. Överenskommelsen
förväntas kunna underlätta och tydliggöra berednings- och beslutsprocessen
för ärenden som rör ekonomi, budget och arbetsmiljöfrågor där
Byggnadsnämnden har helhetsansvaret. Även uppföljningen av ärendena
uppges kunna underlättas.
 Utbildning och kompetensutveckling bland nämndens ledamöter identifieras som ett
utvecklingsområde av presidiet mot bakgrund av att nämnden har ett omfattande
regelverk att förhålla sig till.
10.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
15

Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för miljö &
hälsoskydd.
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11. Nämnden för service
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
11.1. Styrning
Samtliga fem övergripande mål12 bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser
att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
11.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
11.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
11.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.


Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamheten men att
anpassningar gjordes tidigt. Ledningsgruppen införde i ett tidigt skede dagliga
avstämningar.
 Nämnden har fått i uppdrag att stötta andra förvaltningar. Uppdragen har utförts
i nära samarbete med de andra nämnderna. Exempel på uppdrag som service
genomfört är: satt ut markeringar i golv och informationsmaterial på bland annat
väggar och bord, monterat plexiglas, utkörning av sjukvårdsmaterial, utlämning
av teknik till medarbetare som arbetar på distans.
 Fastigheter och lokalvård har varit i fokus för att minska smittspridning.
 Inköpschef och upphandlingsansvariga har genomfört en riskanalys avseende
effekter av pandemin i form av konkurser från leverantörer, uteblivna
leveranser, avsaknad av varor/tjänster hos avtalade leverantörer och dylikt. Ett
arbete behöver göras för att tillse beredskap inför framtida liknande situationer.
 Presidiet uppger att arbetet med heltid som norm är en utmaning. Det har skett en
utveckling i förvaltningen som helhet, däremot är vissa verksamhetsområden mer
komplicerade då arbetet är fördelat jämnt under dagen. Nämnden har som mål att i juni
2021 ha ökat andelen heltidsanställda från 40 till 70 procent.
11.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser.

12

Nämnden har inga egna nämndmål, utan har valt att utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen.
Bedömningen utgår från den kommunövergripande bedömningen.
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Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för service.
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12. Nämnden för teknik
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
12.1. Styrning
Två av fem nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande tre nämndmål
bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell.
12.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
12.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
12.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.


Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamhetens medarbetare.
 En stor del av de anställda har kunnat arbeta hemifrån. En annan del av
personalstyrkan arbetar utomhus.
 Den personalgrupp där det varit känsligast är de som arbetar med vatten och
avlopp. Rutiner uppges ha tagits fram för hur bakterietesterna ska utföras när
personalen är inne i lokaler/hushåll.
 Utbyggnation av det kommunala vatten- och avloppssystemet identifieras som en stor
utmaning. Ett arbete har påbörjats tillsammans med kommunstyrelsen för att bland
annat se över översvämningsskydd. Dagvattenhantering uppges vara ytterligare en
viktig fråga att prioritera.
12.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för teknik.
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13. Nämnden för vård & omsorg
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
13.1. Styrning
Ett av tre nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande två nämndmål
bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell.
13.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
13.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
13.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.


Pågående pandemi har påverkat nämndens verksamhet.
 Pandemin har fått stora konsekvenser för verksamhetens brukare och personal.
 En del av de besparingsåtgärder som skulle införas under 2020 har fått skjutas
fram till 2021.
 De statliga bidragen medför att nämnden kommer ha en budget i balans vid
årets slut.
 Daglig verksamhet inom vård och omsorg har stängts ner.
 Demografiskt betingade behov ökar framgent, något som förvaltningen uppges ha
arbetat aktivt med att hantera de senaste åren. Nämndens kostnader i jämförelse med
standardkostnaden13 har minskat de senaste åren.
 Kompetensförsörjning uppges vara en fortsatt utmaning för verksamheten. Men ett
arbete pågår för att säkerställa kompetensförsörjning.
13.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för vård &
omsorg.

13

Statistiskt förväntade kostnaden.
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14. Överförmyndarnämnden
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar.
14.1. Styrning
Överförmyndarförvaltningen är en gemensam verksamhet som styrs genom en gemensam
nämnd mellan kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille. Den gemensamma
överförmyndarnämnden har antagit en verksamhetsplan innehållande tre nämndmål och
kopplat indikatorer till dessa. Målen är gemensamma för alla fyra kommunerna.
Under 2020 har nämnden enligt uppgift gjort en översyn av vissa styrande dokument och vid
behov uppdaterat dessa. Exempelvis har styrdokument avseende service till ställföreträdare
förtydligats. Nämndens presidium uppger att det fortsatt finns utvecklingsområden kopplade
till styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag. Exempelvis gäller detta
målsättningar för verksamheten. Utmaningen är främst att hitta en samsyn kring styrningen av
dessa verksamhetsområden. Ett arbete pågår för att stärka denna styrning.
14.2. Uppföljning
Av protokoll framkommer att verksamheten följs upp löpande. Enhetschef deltar vid varje
sammanträde och delger aktuell information från verksamheten. Nämnden erhåller ekonomisk
uppföljning kvartalsvis.
Av dialog framkommer att nämndens ledamöter numera har tillgång till samtliga handlingar.
Tidigare problem avseende nämndens tillgång till intranät och styrdokument har således
åtgärdats.
14.3. Intern kontroll
Nämnden har för år 2020 antagit en internkontrollplan och en riskanalys. Internkontrollplanen
innefattar 14 kontrollområden. För varje område framgår kontrollansvarig, frekvens för
uppföljning samt vilken metod som ska användas för att följa upp respektive område.
Utöver de 14 kontrollområdena lämnas information vid varje sammanträde avseende
delegeringsbeslut, överprövande myndigheters beslut samt tillsynsmyndigheters beslut.
Nämnden har under året erhållit uppföljning i enlighet med internkontrollplanen.
14.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.


Nämndens digitalisering är en utmaning då många av ärendena klassas av sekretess.
 Nämnden identifierar osäkra postgångar som en utmaning
 Ett nytt verksamhetssystem ska upphandlas 2022, därför avvaktar nämnden i
nuläget med att upphandla nytt IT system tills verksamhetssystemet är på plats.
 Nämnden har mött på motstånd mot förslag avseende digitalisering av
årsredovisning från Godmanföreningen i Göteborg.
 Det finns en brist på ställföreträdare som kan åtta sig ”tyngre/svårare” fall.
 Samverkan mellan kommunerna i nämnden kan stärkas.
 Utbildningar för ställföreträdare har inte kunnat genomföras med anledning av
pandemin.
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14.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning.
Nämnden har antagit en verksamhetsplan med mål med tillhörande aktiviteter vilka följs upp
av indikatorer. Av dialogen framkommer dock vissa utvecklingsområden avseende nämndens
styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag.
Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Verksamheten följs upp löpande och nämnden erhåller ekonomiskt uppföljning kvartalsvis och
i samband med årsbokslut.
Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen har
inte visat på avvikelser från Mölndals stads reglemente för internkontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till överförmyndarnämnden.
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen
Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande
granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har:







Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
Gjort en egen riskanalys
Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid
eventuella avvikelser
Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som
redovisning
Tydliga beslutsunderlag och protokoll

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som
framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys.
Ansvariga nämnder
Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.
Samtliga nämnder i kommunen innefattas av granskningen. Granskningen omfattar inte
granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning
som en del av redovisningsrevisionen.
Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling
sker genom att revisorerna:


Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.
 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.
Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges kommunövergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten för
uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I
årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med
att bidra till kommunfullmäktiges mål under året.
Dialoger
Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger
med samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell
Kommunfullmäktige antog i juni 2019 kommunbudget 2020 och plan 2021–2022. År 2017
antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Visionen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram
till 2030 och lyfter fram ett antal utvecklingsområden.
Utifrån visionen antar kommunfullmäktige kommunövergripande mål, direktiv samt
övergripande planer och program. Kopplat till respektive kommunövergripande mål finns ett
antal indikatorer för uppföljning av målen. De kommunövergripande målen preciseras i
tillhörande fokusområden. Nämnderna kan bryta ned fokusområdena till egna nämndmål.
Därefter utarbetar förvaltningarna genomförandeplaner som beskriver hur nämndmålen ska
genomföras. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa uppföljningen
för nämnden.
De kommunövergripande
överförmyndarnämnden.

målen

avser

alla

nämnder

förutom

valnämnden

och

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje kommunövergripande mål. Övriga nämnder ska enligt kommunbudgeten aktivt arbeta för att bidra till
måluppfyllelse. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör
för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. I figuren
nedan illustreras styrmodellen:

Figur: Kungsbacka kommuns styrmodell, hämtad från kommunbudget 2020.

16.1.1. Kommunövergripande mål och nämndmål
Målkedjan utgår från kommunens vision som ska återspeglas i de kommunövergripande
målen. De kommunövergripande målen antas årligen av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har för 2020 antagit 5 kommunövergripande mål med 14 tillhörande fokusområden.
Utifrån de övergripande målen kan kommunstyrelsen och nämnderna utarbeta nämndmål.
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Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av kommunbudgeten att
valnämnden och nämnden för överförmyndare i samverkan inte omfattas av de kommunövergripande målen för 2020.
16.1.2. Kommunfullmäktiges direktiv
Utöver mål har kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet att utarbeta direktiv. I kommunfullmäktiges budget 2020 ställs ett direktiv till kommundirektören som får i uppdrag att ta fram
ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att jobba efter pensionsåldern.
16.2. Uppföljning och rapportering
Kommunbudgeten ska följas upp i samband med kommunens årsredovisning samt den
samlade uppföljningsrapporten per april (uppföljning och prognos) och delårsrapporten per
augusti. Av ekonomistyrprinciperna (se avsnitt 2.3) som återfinns i kommunbudgeten framgår
att uppföljningsrapporten per april enbart redovisas för kommunstyrelsen medan
delårsrapporten per augusti även redovisas för kommunfullmäktige.
I den samlade uppföljningsrapporten per april, kallad ”Uppföljning och prognos”, sker en uppföljning och prognos av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi. De kommunövergripande målen följs upp i delårsbokslutet per augusti då uppföljning ska ske genom
analys och prognos.
Kommunstyrelsens och nämndernas egna budgetar ska följas upp i samband med
nämndernas uppföljningsrapport per april, delårsrapport per augusti samt i respektive
årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna kan enligt ekonomistyrningsprinciperna
själva besluta om ytterligare uppföljning under året.
Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om
servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av
verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt
genom indikatorer. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där
politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning.
Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade
resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens
gemensamma årsredovisning.
16.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha fokus på att bland annat ha
uppsikt över andra nämnder och bolag. Uppsiktsplikten definieras inte närmare i reglementet
eller i kommunens styrmodell.
16.3. Ekonomistyrprinciper
I kommunbudget 2020 framgår ekonomistyrprinciper för kommunstyrelsen och nämnderna.
Ekonomistyrprinciperna beskriver bland annat kommunstyrelsens och nämndernas
ekonomiska ansvar, budgetansvar, taxor och avgifter samt hur resultatfonder kan användas.
Av principerna framgår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna en
nettoram för driften. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt principerna ta ett
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självständigt ansvar för ekonomin. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budgetuppföljning. Internkontrollplaner ska baseras på riskanalys och uppföljning ska beslutas av
nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen.
Vidare framgår att vid ett befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder
som ska föreläggas nämnden. Nämnden är enligt principerna skyldiga att fatta beslut om
åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser klara verksamheten
inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Därtill ska nämnderna
göra uppföljningar med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll.
Ekonomistyrprinciperna beskriver även hur nämndernas resultatfonder kan användas.
Kommunstyrelsen och nämnderna kan genom resultatfonderna täcka eventuella underskott.
Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Vidare framgår att även ett underskott av
nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.
16.4. Intern kontroll
Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens anvisningar för intern kontroll anta
en internkontrollplan för nästkommande år senast i november.
Av anvisningarna framkommer att respektive nämnd årligen ska identifiera och analysera
väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskanalysen utgör grund för internkontrollplanen
och genomförs genom bedömning av sannolikhet och konsekvens per risk på en skala om 1–
4. I nämndernas internkontrollplaner återfinns både kommunövergripande och nämndspecifika
risker. De kommunövergripande riskerna är utarbetade av processägare inom bland annat HR
och ekonomi.
Enligt anvisningarna för intern kontroll ska resultatet av nämndernas granskningsaktiviteter
utifrån internkontrollplanen senast återrapporteras till styrelsen och nämnderna i samband
med behandling av årsredovisningen. Återrapporteringen ska ske i form av en internkontrollrapport.
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Bilaga 3: Källförteckning
Dialoger med presidium
•

Kommunstyrelsen

2020-09-14

•

Byggnadsnämnden

2020-09-14

•

Nämnden för förskola & grundskola

2020-09-14

•

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad

2020-09-14

•

Nämnden för individ & familjeomsorg

2020-10-26

•

Nämnden för kultur & fritid

2020-10-26

•

Nämnden för miljö & hälsoskydd

2020-10-26

•

Nämnden för vård & omsorg

2020-11-23

•

Nämnden för service

2020-06-01

•

Nämnden för teknik

2020-06-01

•

Överförmyndarnämnden

2020-10-26

Dokumentförteckning
•

•

Anvisningar för intern kontroll.

Årsredovisningar 2020 samt
Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020

Uppföljning och prognos per april.

Nämndbudgetar 2020
•

Kommunbudget

•

Kommunstyrelsen

•

Kommunstyrelsen

•

Byggnadsnämnden

•

Byggnadsnämnden

•

Nämnden för kultur & fritid

•

Nämnden för kultur & fritid

•

Nämnden för förskola & grundskola

•

• Nämnden för förskola & grundskola
Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad • Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad
Nämnden för individ & familjeomsorg
• Nämnden för individ & familjeomsorg
Nämnden för miljö & hälsoskydd
• Nämnden för miljö & hälsoskydd

•

Nämnden för service

•

Nämnden för service

•

Nämnden för teknik

•

Nämnden för teknik

•

Nämnden för vård & omsorg

•

Nämnden för vård & omsorg

•

Överförmyndarnämnden

•

Överförmyndarnämnden

•
•
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Delårsrapporter per augusti 2020

Reglementen

•

Kommunens samlade delårsrapport

•

Byggnadsnämnden

•

Kommunstyrelsen

•

Kommunstyrelsen

•

Byggnadsnämnden

•

Nämnden för kultur & fritid

•

Nämnden för kultur & fritid

•

Nämnden för förskola & grundskola

•

Nämnden för förskola & grundskola

•

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad

•

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad

•

Nämnden för individ & familjeomsorg

•

Nämnden för individ & familjeomsorg

•

Nämnden för miljö & hälsoskydd

•

Nämnden för miljö & hälsoskydd

•

Nämnden för service

•

Nämnden för service

•

Nämnden för teknik

•

Nämnden för teknik

•

Nämnden för vård & omsorg

•

Nämnden för vård & omsorg

•

Överförmyndarnämnden

•

Överförmyndarnämnden
Protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna
Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden

Förskola& Grundskola

Gymnasium & Arbetsmarknad

•

2020-01-21

•

2020-01-23

•

2020-01-22

•

2020-02-05

•

2020-02-18

•

2020-02-20

•

2020-02-19

•

2020-03-04

•

2020-03-24

•

2020-03-12

•

2020-03-26

•

2020-04-15

•

2020-04-21

•

2020-04-23

•

2020-04-15

•

2020-05-20

•

2020-05-26

•

2020-05-14

•

2020-05-13

•

2020-09-15

•

2020-06-23

•

2020-06-25

•

2020-06-15

•

2020-10-07

•

2020-08-25

•

2020-08-26

•

2020-08-26

•

2020-11-04

•

2020-09-22

•

2020-09-17

•

2020-09-16

•

2020-12-02

•

2020-10-20

•

2020-10-22

•

2020-10-21

•

2020-11-24

•

2020-11-26

•

2020-11-18

•

2020-12-15

•

2020-12-17

•

2020-12-16

Individ & Familjeomsorg

Kultur & Fritid

Miljö & Hälsoskydd

Service

•

2020-02-20

•

2020-02-20

•

2020-01-22

•

2020-01-23

•

2020-03-19

•

2020-03-19

•

2020-02-12

•

2020-02-20

•

2020-04-16

•

2020-05-28

•

2020-03-11

•

2020-03-19

•

2020-05-19

•

2020-06-11

•

2020-04-08

•

2020-04-29

•

2020-06-11

•

2020-08-20

•

2020-05-06

•

2020-05-20

•

2020-09-17

•

2020-09-17

•

2020-06-17

•

2020-06-25

•

2020-10-15

•

2020-10-22

•

2020-08-19

•

2020-08-27

•

2020-11-12

•

2020-11-19

•

2020-09-16

•

2020-09-15

•

2020-12-10

•

2020-12-17

•

2020-10-14

•

2020-10-27

•

2020-11-18

•

2020-11-26

•

2020-12-16

•

2020-12-21
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Teknik

Vård & Omsorg

Överförmyndarnämnden

•

2020-01-22

•

2020-02-19

•

2020-01-16

•

2020-02-19

•

2020-03-18

•

2020-02-06

•

2020-03-18

•

2020-04-15

•

2020-03-05

•

2020-04-15

•

2020-05-20

•

2020-04-02

•

2020-05-13

•

2020-06-17

•

2020-05-07

•

2020-06-17

•

2020-09-16

•

2020-06-11

•

2020-09-16

•

2020-10-26

•

2020-08-25

•

2020-10-14

•

2020-11-27

•

2020-09-10

•

2020-11-18

•

2020-12-16

•

2020-11-05

•

2020-12-16

•

2020-12-03
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Datum

2020-04-14
Diarienummer

2021-0004

Delegeringsbeslut Teknik 2021
Delegeringsbeslut MARS, rapportering april
Punkt i
delegeringsordning

Beslutsdatum Delegat

3.11

Mars FC

3.11

16 mars FC

3.12

Mars FC

Beskrivning

Avge 2 yttrande i ärende till Länsstyrelsen resp.
Förvaltningsrätten avseende ärende om Färdtjänst
Avge yttrande/komplettering i mål till
Förvaltningsrätten avseende ärende om
laglighetsprövning enligt förvaltningslagen
(överklagade beslutet om Tillsammansodlingen)
Utse ombud i anläggningsentreprenaden tillhörande
projekt 5585 VUTB Skårby tryckstegring
Tecknat avtal om personuppgiftsbiträdesbehandling med
Securitas. Avser bevakningstjänster som utförs för
enheterna Kungsbacka Bredband, Dricksvatten och
Avloppsrening. Avtalet är tecknat tillsammans med
Service och därför undertecknat av kommundirektör.

3.17

Mars Kommundirektör
Dispenser från trafikföreskrift
2 stycken

4.5
4.3.1
4.4

Mars
Mars
Mars

Tekniksamordnare
Trafikingenjör
Trafikingenjör

4.6

Mars

Trafikingenjör

4 st upphävanden av lokal trafikföreskrift
1 st tillfällig lokal trafikföreskrift
2 st väghållarbeslut
Flyttning av fordon
3 stycken

Mars
4.7

1 transportdispensbeslut – breda, långa och tunga
transporter

Tekniksamordnare
Under mars

4.9
Teknik
Emelie Hjertén
emelie.hjerten@kungsbacka.se

Trafikövervakare

Felparkeringsavgifter mars (gatumark): 838 st
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

2 (2)

Kontrollavgifter mars (tomtmark): 236 st
4.9.1
4.10
4.11

Under mars
Under mars
Under mars

EC Parkering o
Tillstånd
Vägingenjör
Vägingenjör

Under mars
4.12

Färdtjänstutredare
Under mars

5.1

Färdtjänstutredare
Under mars

5.4

8.3

Färdtjänstutredare

Under mars

8 beslut om enbart trafikanordningsplan
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Beviljade: 19
Avslagna: 3
Beslut om färdtjänst
Beviljade: 53
Avslagna: 1
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Beviljade: 6
Avslagna: --

Administratör

22 st beslut om tillfälligt uppehåll från sophämtning

FC

Besluta om utbetalning av ersättningskrav av skadad
häck, vid akut reparation av vattenledning

I mars

Enhetschef
Dricksvatten

Anställning av Eltekniker (internrekrytering från GA,
börjar i augusti)

I mars

Enhetschef
Kundstöd &
Utredning

Anställning av administratör

I mars
9.7

10.1.2

10.1.2

11 st beslut att avskriva kontrollavgift
18 beslut om tillstånd att schakta i gator och
trafikanordningsplan

