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1 Inledning 

Sammanfattning 

Teknik bedöms kunna utföra sina grunduppdrag med förväntat resultat. Inom skattefinansierad verksamhet 

bedöms Teknik få ett underskott på 4,5 miljoner kronor vilket i bland annat beror på rivningskostnad för 

Borgmästarbron. Dessa kostnader kommer föreslås bli avskrivna vid resultatreglering i bokslut. Alla 

taxefinansierade verksamheter bedöms nå överskott i varierande grad. 

Trots en hög investeringstakt bedöms inte att Teknik kommer kunna utföra alla de investeringar som planerats 

till 2021. Det beror till del på personalbrist både inom förvaltningen och hos konsulter men också på en hög 

byggnationstakt i hela regionen. 

Nämndens kommentarer kring Coronaviruset, Covid-19 

Verksamheterna på Teknik har endast i begränsad omfattning påverkats av Covid-19. Vissa anpassningar har 

utförts i verksamheterna men dessa har inte påverkat drift eller investeringar. 

 

 

2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning driftbudget 

2.1.1 Uppföljning Drift Skattefinansierad verksamhet 

  

Jan-
April 
2021 

Jan-
April 
2020 

Avvikelse 
2021/2020 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Verksamhetens 
Intäkter 

28 057 29 142 -1 085 82 566 84 666 -2 100 92 213 

Verksamhetens 
kostnader 

-88 118 -78 409 -9 709 -262 409 -260 109 -2 300 -228 381 

Varav 
Personalkostnader 

-29 687 -25 917 -3 770 -98 700 -99 900 1 200 -85 154 

Varav 
Verksamhetskostnader 

-35 190 -29 131 -6 059 -101 445 -97 945 -3 500 -72 800 

Varav 
Kapitalkostnader 

-23 241 -23 360 119 -67 265 -67 265 0 -71 427 

Årets resultat -60 061 -49 267 -10 794 -179 843 -175 443 -4 400 -136 168 

Sammanfattning 

Prognosen pekar på att Tekniks skattefinansierade verksamheter överskrider budget med 4,4 miljoner kronor. 

Underskottet härleds till två oförutsedda poster som, av nya redovisningsprinciper, belastar på 2021 års 

verksamhetskostnader. 
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Analys och kommentar 

Jämförelse med samma period föregående år 

Intäkterna förväntas bli lägre för 2021 med anledning av minskade intäkter p.g.a. fortsatt påverkan av Covid-19. 

Kostnadsökningen förklaras främst av utökad verksamhet för färdtjänst, där hela kostnaden, och budgeten, 

numer ligger hos Teknik. 

Kapitalkostnader är oförändrade. 

Analys och kommentar budgetavvikelse 

Intäkter: Covid-19 fortsätter påverka ytterligare en tid. Intäktsbortfall finns dels inom markhyror och arrende 

dock är det främst ett intäktsbortfall om 1,6 miljoner kronor för första delåret. Förväntat utfall ca 2,1 miljoner 

kronor mindre än budgeterat för helåret. 

Verksamhetskostnader: I dagsläget har Färdtjänst ett överskott på 5 miljoner kronor gentemot budget. Allt 

eftersom pandemin avtar så förväntas färdtjänstverksamheten ökat igen men når inte satt budget. Överskottet för 

färdtjänst väntas bli ca 3,5 miljoner kronor för helåret. 

Enligt nya redovisningsprinciper för 2020 hamnar också rivningskostnader för bron på Borgmästargatan (4,5 

miljoner kronor) samt saneringskostnader intill bron (2,5 miljoner kronor) på verksamhetens driftbudget. 

Detta ger ett underskott på sammanlagt 4 miljoner kronor gentemot budget i verksamhetskostnader. 

Personalkostnader: Ett antal vakanser som ännu inte blivit tillsatta, eller inte har varit på plats vid årsskiftet, ger 

ett visst överskott. En större mängd säsongsanställda under den intensiva skötselperioden kommer att öka 

personalkostnaderna och överskottet förväntas bli 1,2 miljoner kronor mot budget. 

Kapitalkostnader: Ramjustering om 5 miljoner kronor har gjorts på kapitalkostnaderna, detta påverkar dock inte 

resultatet. 
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2.1.2 Uppföljning Drift VA 

  

Jan-
April 
2021 

Jan-
April 
2020 

Avvikelse 
2021/2020 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Verksamhetens 
Intäkter 

63 342 60 454 2 888 190 938 189 338 1 600 183 290 

Verksamhetens 
Kostnader 

-55 079 -56 831 1 752 -182 839 -184 338 1 499 -176 825 

Varav 
Personalkostnader 

-15 966 -14 620 -1 346 -51 042 -56 042 5 000 -47 513 

Varav 
Verksamhetskostnader 

-21 750 -23 222 1 472 -73 998 -67 998 -6 000 -67 543 

Varav 
Kapitalkostnader 

-17 363 -18 989 1 626 -57 799 -60 299 2 500 -61 769 

Årets resultat 8 263 3 623 4 640 8 099 5 000 3 099 6 465 

Sammanfattning 

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott om 8,1 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat på 

5 miljoner kronor. Årets resultatprognos är därmed 3,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Detta beroende på 

lägre personalkostnader på grund av vakanser samt lägre kapitalkostnader för investeringar som inte kommer bli 

färdiga i år utan fortsätter nästa år. Samtidigt har Teknik högre kostnader för hanteringen av regresser i samband 

med översvämningarna i Åsa 2019. 

Analys och kommentar 

Jämförelse med samma period föregående år 

Intäkterna är 2,9 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år, vilket beror på fler abonnenter 

och höjda avgifter. Brukningsavgifterna är höjda med 3 % och anslutningsavgifterna med 2 % inför 2021. 

Kostnaderna för hela verksamheten är de totalt sett 1,7 miljoner kronor lägre än föregående år. 

Personalkostnaderna har ökat med 1,4 miljoner kronor vilket beror på att vakanser på personalsidan har tillsatts. 

Verksamhetskostnader har minskat med 1,5 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på att vi har lägre kostnader 

för hantering av slam (0,9 miljoner kronor lägre) samt att byggnads-, anläggnings- och underhållsmaterial har en 

lägre kostnad än föregående år (0,4 miljoner kronor lägre). Kapitalkostnaderna för 2021 ligger 1,6 miljoner 

kronor lägre än 2020, detta beroende på en lägre upplåningsräntenivå jämfört med tidigare år. 

Analys och kommentar budgetavvikelse helår 2021 

En budgetavvikelse prognostiseras med ett överskott på 8,1 miljoner kronor gentemot budget på ett överskott på 

5 miljoner kronor. 

Intäkterna beräknas bli 6,6 miljoner kronor över budget. Den största delen är det budgeterade överskottet på 5 

miljoner kronor, medan de överstigande 1,6 miljoner kronor beror till stor del på ökade brukningsavgifter. 

Kostnaderna beräknas bli 1,5 miljoner kronor under budget. Detta beror dels på minskade kapitalkostnader (2,5 

miljoner kronor) för investeringar som inte kommer bli färdiga i år utan fortsätter nästa år. Personalkostnaderna 

är lägre på grund av vakanser (5 miljoner kronor), som till stor del kommer tillsättas under året. Övriga 

verksamhetskostnader bedöms överstiga budget (6 miljoner kronor), beroende på regresskrav för 

översvämningarna i Åsa 2019. 

Överskottet, 8,1 miljoner kronor, kommer att nyttjas under kommande år till investering i nytt 

avloppsreningsverk. 
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2.1.3 Uppföljning Drift Avfall & Återvinning 

  

Jan-
April 
2021 

Jan-
April 
2020 

Avvikelse 
2021/2020 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Verksamhetens 
Intäkter 

29 341 29 554 -213 88 402 89 583 -1 181 86 998 

Verksamhetens 
Kostnader 

-29 404 -27 140 -2 264 -88 702 -88 702 0 -86 684 

Varav 
Personalkostnader 

-1 431 -888 -543 -4 371 -4 371 0 -3 371 

Varav 
Verksamhetskostnader 

-27 261 -25 693 -1 568 -81 786 -81 786 0 -81 535 

Varav 
Kapitalkostnader 

-597 -560 -37 -2 545 -2 545 0 -1 779 

Årets resultat -63 2 414 -2 477 -300 881 -1 181 314 

Sammanfattning 

Prognosen för Avfall & Återvinning förväntas bli ett underskott på 0,3 miljoner kronor vilket är 1,2 miljoner 

kronor lägre än det budgeterade överskottet på 0,9 miljoner kronor. Detta beror främst på lägre intäkter på 

material från våra återvinningscentraler. 

Underskottet belastar det egna kapitalet som var 12,4 miljoner kronor efter bokslut 2020, vilket innebär en 

prognos på ett eget kapital om 12,1 miljoner kronor efter årsbokslut 2021. 

Analys och kommentar 

Jämförelse med samma period föregående år 

Intäkterna är 0,2 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år, vilket till största del beror på 

lägre intäkter för återvunnet material. 

Verksamhetens kostnader är 1,7 miljoner kronor högre än samma period föregående år vilket delvis beror på 

ökade kostnader för slam och insamlingsentreprenad. 

Analys och kommentar budgetavvikelse helår 2021 

Intäkterna beräknas ligga i nivå med budget för taxor, däremot är övriga intäkter ca 0,4 miljoner kronor lägre än 

budgeterat för perioden. Prognos för helåret uppskattas till ca 1,2 miljoner kronor lägre än budget. 

Verksamhetens kostnader beräknas ligga i nivå med budget. 
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2.1.4 Uppföljning Drift Kungsbacka Bredband 

  

Jan-
April 
2021 

Jan-
April 
2020 

Avvikelse 
2021/2020 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Verksamhetens 
Intäkter 

9 507 11 748 -2 241 31 240 33 540 -2 300 31 179 

Verksamhetens 
Kostnader 

-9 049 -9 121 72 -30 225 -31 725 1 500 -28 843 

Varav 
Personalkostnader 

-879 -563 -316 -2 918 -3 418 500 -1 990 

Varav 
Verksamhetskostnader 

-2 395 -2 574 179 -8 809 -9 809 1 000 -8 328 

Varav 
Kapitalkostnader 

-5 775 -5 985 210 -18 497 -18 497 0 -18 526 

Årets resultat 458 2 627 -2 169 1 015 1 815 -800 2 336 

Sammanfattning 

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

bygga ut fibernät till kommunens invånare, verksamheter och företag. Prognosen för Kungsbacka bredbandsnät 

förväntas bli 0,8 miljoner kronor sämre än budget. Prognos för helår är ett överskott på ca 1 miljoner kronor. 

Överskottet beror på att kostnaderna har minskat jämfört med budget. Personalkostnaderna är 0,5 miljoner 

kronor lägre än budget på grund av att det tagit längre tid att återbesätta tjänster. När det gäller 

verksamhetskostnaderna så bygger vi bort andra lösningar än egen fiber vilket sänker kostnaderna genom lägre 

kostnad för inhyrning. 

  

  

Analys och kommentar 

Jämförelse med samma period föregående år 

Avvikelsen mellan åren gällande intäkterna är 2,2 miljoner kronor lägre än föregående år och det beror i 

huvudsak på en förändring i faktureringsrutiner för att följa den fakturaperiod som faktureringen sker på, detta 

medför att skillnaden kommer att minska vid årsskiftet. En mindre del beror på att nya avtal har inte tillkommit 

enligt det som var budgeterat. 

Verksamhetskostnaderna är 0,2 miljoner kronor mindre än budget men förväntas minska under resterande året. 

Personalkostnaderna är högre än föregående år eftersom ny tjänst har tillsats. 

Kapitalkostnaderna kommer att följa budget. 

Analys och kommentar budgetavvikelse 

Prognosen är ett resultat på 0,8 miljoner kronor sämre än budget. 

Intäkterna för Bredband kommer inte att nå budget. 

Kostnaderna bedöms bli 1,5 miljoner kronor lägre än budget som beror på att personalkostnaderna är 0,5 

miljoner kronor lägre än budget på grund av att det tagit längre tid att återbesätta tjänster. Genom att vi bygger 

bort andra lösningar än egen fiber som sänks driftkostnaderna. 

  



Nämnden för Teknik  Kungsbacka kommun 
Uppföljning och prognos april 2021 

 

   

 8 

2.2 Uppföljning investeringsbudget 

2.2.1 Investeringsbudget Skatt 

Investeringar (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
April 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Års-
budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Löpande årliga investeringar      

Inkomster 525 85 0 0 0 

Utgifter -41 913 -17 829 -37 000 -31 864 5 136 

Övriga investeringar      

Inkomster 3 833 343 0 0 0 

Utgifter -104 318 -12 774 -79 000 -144 082 -65 082 

Exploatering      

Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter 400 -2 648 3 158 3 158 0 

Netto -141 473 -32 823 -112 842 -172 788 -59 946 

Kommentarer 

Löpande årliga investeringar 

Reinvesteringar i beläggning och belysning är de två områden som dras med ökande kostnader. Arbeten i 

enlighet med årets beläggningsplan innebär en ökning med 4 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att en 

ny upphandling har genomförts där kostnaderna för varje projekt ökat med 30–35 % per projekt. Även inom 

belysningsområdet finns en underhållsskuld, där stora delar av anläggningar behöver bytas ut, som driver upp 

kostnaderna i dagsläget. 

Övriga investeringar 

Flera stora projekt, främst gång- och cykelvägar längs Trafikverkets vägar, kommer igång senare än planerat 

varpå budget behöver flyttas fram för dessa. En del kommer att starta under 2021 men endast en liten del av 

budgeten för dessa kommer att arbetas upp under året. 

Bro Borgmästargatan väntas bli dyrare än ursprungligen beräknat. Årets budget ser dock ut att förbrukas under 

2021. Övrig kostnad för bron väntas hamna på 2022, Rivningen för Bro Borgmästargatan kommer dock inte att 

kunna räknas in i den investeringsbudget som är lagd för detta projekt, enligt nya råden för 

redovisningsprinciper 2020. 4,5 miljoner kronor för projektet tas därför från driftsbudget. 

Denna typ av ändringar av redovisningsprinciper kan få stark påverkan på budgeten för Tekniks 

skattefinansierade verksamhet men, som vi ser i dagsläget, har Teknik inte så ofta kostnader för just rivning, 

varav detta framöver inte bör påverka i stor utsträckning. 

På helheten ser prognosen ut att avvika med 57 miljoner kronor mot budget. 
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Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5Mkr (belopp i tkr) 

Proj
nr 

Namn 
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
April 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Års-
budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

5004 Bro Borgmästaregatan -3 369 -375 -17 789 -17 789 0 

5005 
GC-väg Hanhals Kyrkoväg-

Torkeltorp 
-351 0 0 -11 649 -11 649 

5010 Skyddsbarriär Aranäs -162 -2 294 -14 000 -17 540 -3 540 

5017 GC-väg Östra Särö södra -657 0 -8172 -16 343 -8 171 

5034 GC-väg Vallbyvägen 0 0 -1000 -14 000 -13 000 

5516 Upprustning Kungsbackaån -73 0 0 -5 116 -5 116 

5570 Upplag depå -222 -154 -500 -15 657 -15 157 

5571 Badhuset infrastruktur park -50 627 -8 214 -24036 -25 836 -1 800 

Summa projekt >5 Mkr -11 037 -65 497 -123 930 -58 433 

Kommentarer 

KLART 2021: 

 Badhuset Infrastruktur park (Idrottsparken) med aktivitetsytor och skatedel står klar under året. En liten 

del  av budget behöver behållas i projektet för delar som ännu inte kan anläggas p.g.a. annan 

byggnation. 

 GC-väg Lerbergsvägen. Utfall 21,3 miljoner kronor. 

 Bro Ysby. Blir klar under året. förväntat kostnad 1 miljoner kronor lägre än budget. 

AVVIKLESER: 

 Bro Borgmästaregatan. Arbete påbörjas 2021 och avslutas 2022. Utfall förväntas bli 14 miljoner kronor 

högre än budget. 

 GC-väg Hanhals Kyrkoväg-Torkeltorp. Trolig byggstart 2022. 11,7 miljoner kronor flyttas till nästa år. 

 Skyddsbarriär Aranäs. Projektet avslutas inte under 2021. ca 3,5 miljoner kronor flyttas till 2022. 

 GC-väg  östra Särö södra. Förväntas komma igång i höst och ca halva budgeten används i år. dryga8 

miljoner flyttas till 2022. 

 GC-väg Vallbyvägen. Trolig byggstart 2022. 13 miljoner kronor flyttas fram.  

 Upprustning Kungsbackaån inväntar beslut om översvämningsskydd. Dryga 5 miljoner kronor flyttas 

fram. 

 Upplag depå. Projektets omfattning är ännu inte helt kartlagt varpå endast endast en liten del används i 

år. Övrigt flyttas till 2022. 

  Övriga projekt som avviker:    

o GC-väg Sandö, Råhagsv-Sandöv. Byggstart skjuts på framtiden. 

o Bro Varla Park samt Varla Park. Merparten förväntas ske efter 2021. Totalt ca 6 miljoner 

kronor flyttas framåt. 
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2.2.2 Investeringsbudget VA 

Investeringar (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
April 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Års-
budget 
2021 

Avvikelse    
2021 

Avgiftsfinansierad verksamhet      

Inkomster 24 761,8 7 414 64 500 49 000 -15 500 

Utgifter -122 057,9 -9 460,4 -193 200 -296 850 -103 650 

Netto -97 296,1 -2 046,4 -128 700 -247 850 -119 150 

Kommentarer 

Investeringsbudgeten avviker som helhet med 119 miljoner kronor. Inkomsterna, som varierar år för år beroende 

på när projekt blir inflyttningsklara är högre än budget. Utgifterna är drygt 100 miljoner kronor lägre än budget, 

vilket till beror på förseningar i projekt, se vidare under 2.2.2.1. 

Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Proj
nr 

Namn 
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
April 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Års-
budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

3515 Reinvestering VA-ledningar -4 076 -4 075,4 -11 345 -11 345 0 

3539 Nya serviser befintlig anl IN 16 545 15 979 20 000 15 000 -5 000 

3540 Reinvesteringar reningsverk -3630 -343 -14 354 -14 354 0 

3599 Budget VA-utbyggnadsområden -846 0 0 -12 000 -12 000 

5055 Reservvatten Varberg 0 0 -100 -20 500 -20 400 

5060 Voxlöv/Bjökris 0 0 -300 -22 500 -22 200 

5066 Framtidens avloppskapacitet -1 285 -287 -3 000 -25 000 -22 000 

5073 
Fjärås VV - Hammerö 

uppdimension 
-189 -769 -12 000 -20 811 -8 811 

5507 Åtgärder reservvatten Göteborg -94 -66 -100 -22 948 -22 848 

5547 Vikens pumpstation Etapp 2 -10 172 -976 -1 400 -9 521 -8 121 

5558 Äskatorp/Hanhals -5 112 -326 310 15 417 15 107 

3513 Reinvesteringar pumpstationer -4 433 -2 171 -6 836 -6 836 0 

3579 Spolbil 0 0 0 -5 500 -5 500 

4598 Fjärås Bräcka ökat uttag -654 -176 -700 -6 617 -5 917 

5061 Åsa dagvattenledning -212 -234 -1 000 -9 698 -8 698 

3528 Nya serviser befintlig anl UT -2 834 -1 276 -5 400 -5 400 0 

3575 Fordon, maskiner och redsk VA 0 0 -7 000 -16 756 -9 756 

5069 Fjärås Bräcka ny råvattenledni -72 -3 -8 000 -8 928 -928 
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Proj
nr 

Namn 
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
April 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Års-
budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

5077 Åtgärder tillskottsvatten -4 013 -1 216 -8 000 -5 500 2 500 

5080 Stockalid 1:4 VA utom plan 0 0 -1 000 -7 000 -6 000 

5081 Fjärås VV ökad reservoarvolym 0 0 -200 -9 000 -8 800 

5572 Reinvestering vattenproduktion -55 -356 -5 469 -5 469 0 

Summa projekt >5 Mkr -21 132 3 703 -65 894 -215 266 -149 372 

Kommentarer 

Flera projekt har fördröjts och försenats. De större projekt som är försenade är reservvatten Varberg respektive 

Göteborg, på grund av att utredningarna tagit längre tid än beräknat. Vi har även förseningar i ökat uttag Fjärås 

bräcka på grund av omfattande utredningar som behövs för att söka ny vattendom. Projektet Voxlöv/Björkris är 

försenat på grund av senarelagda detaljplaner, detaljplaner som behöver vara klara innan VA-projektet bör 

genomföras. Åsa dagvatten är försenat på grund av omfattande utredningsarbete  där flera omtag gjorts för att 

hitta rätt lösning. Projektet nytt avloppsreningsverks utredningar har inte kostat enligt budget de två första åren, 

därav det lägre utfallet. Ökad reservoarvolym är också försenat. En mindre kompensation sker genom att projekt 

för att minska andel tillskottsvatten har tidigarelagts, och kommer därmed överskrida budget 2021, vilket 

kommer kompenseras i kommande budget 2022. Total budget är något för hög då spolbil inte kommer att köpas 

in. 

 

 

2.2.3 Investeringsbudget Avfall & Återvinning 

Investeringar (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
April 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Års-
budget 
2021 

Avvikelse    
2021 

Avgiftsfinansierad verksamhet      

Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter -3 007 -355 -3 200 -6 731 -3 531 

Netto -3 007 -355 -3 200 -6 731 -3 531 

Kommentarer 

En budgetavvikelse på 3,5 miljoner kronor prognostiseras på helår för investeringar inom avfall. 

Investeringsnivån för befintliga återvinningscentraler hålls nere då beslut ännu ej tagits om 

återvinningscentralernas framtida placering. 
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2.2.4 Investeringsbudget Kungsbacka Bredband 

Investeringar (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
April 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Års-
budget 
2021 

Avvikelse    
2021 

Avgiftsfinansierad verksamhet      

Inkomster 10 000 3 766 10 000 8 000 -2 000 

Utgifter -53 558 -17 735 -44 558 -49 558 -5 000 

Netto -43 558 -13 969 -34 558 -41 558 -7 000 

Kommentarer 

Prognosen är att intäkterna kommer att öka med 2 miljoner kronor mot budget, och kostnaderna för 

byggnationer är hittills lägre än budget detta kommer att medföra att prognosen för helår är 5 miljoner kronor 

mindre utgifter på grund av förseningar i några projekt. 

  

Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Proj
nr 

Namn 
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
April 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Års-
budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

4520 Kungsbacka Bredbandsnät -43 558 -13 969 -34 558 -41 558 -7 000 

Summa projekt >5 Mkr -13 969 -34 558 -41 558 -7 000 
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3 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge 
Tvistigt belopp 

(tkr) 
Hanterad i 

redovisningen 

    

Ersättningar för självrisker samt 
regresskrav efter vattenskador som följd 
av skyfall. 

Utredningar pågår 12 miljoner kronor 6 miljoner kronor i 
denna rapport 

Det finns ett stort antal krav på ersättningar för självrisker, regresser och andra skador från fastighetsägare efter de skyfall som inträffat 

under 2019 i Kungsbacka och i Åsa. Utfallen av dessa är svårt att bedöma då det finns olika uppfattningar om ansvarsfrågan. Rättslig 

process pågår i domstol. 



 

 

Datum 

2021-05-05 
Diarienummer 

TE 2021-00074 

 

 

 

Teknik Stöd & Styrning 

Susanne Edgren 
0300-834527 

 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Kompletterande uppföljning av indikatorer till nämndens årsredovisning 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid beslutet för årsredovisningen var utfallet inte klart för indikatorerna för nämndens mål om 

Kretslopp. Dessa har presenterats successivt under våren, och är nu klara.  

Indikatorerna som rör avfall (hushållsavfall i kg/person och andelen hushållsavfall insamlat för 

materialåtervinning, inkl biologisk behandling) visar på försämrade utfall jämfört med tidigare år. Del 

av utfallet kan vara en coronaeffekt av att fler arbetar hemifrån och att mer avfall då uppstår i hemmet 

än på arbetsplatser. Kungsbacka definieras i SKR:s kommungruppsindelning som ”pendlingskommun 

nära storstad” och rekommendationen om att arbeta hemifrån under pandemin har inneburit att fler 

invånare än vanligt befunnit sig under större del av dygnet i Kungsbacka kommun. Besöken på 

återvinningscentralerna har ökat, från 140 000 under 2019 till 152 000 under 2020, vilket kan härledas 

till den ökade mängden avfall under 2020. Det är dock inte hela sanningen, eftersom även 2019 visade 

på en försämring jämfört med 2018. Under 2020 antogs en regional plan ”Göteborgsregionen minskar 

avfallet”, med mål fram till 2030. I förvaltningens genomförandeplan återfinns fortsatta aktiviteter för 

2021 för att bryta trenden med ökat avfall och minskad del materialåtervinning.  

Indikatorn för huruvida utsläppen från de fyra större reningsverken ligger 10% eller mer under 

tillståndsgivna gränsvärden visar goda resultat. Kadmiumet i det ej kalkade avloppsslammet uppvisade 

minskande värden mellan 2019-2020, vilket det inte gjort tidigare. Förhoppningsvis fortsätter 

minskningen under 2021, och förvaltningen fortsätter arbeta med uppströmsarbete och riktade 

informationskampanjer för att påverka mängden kadmium.  

Utfallen av indikatorerna förändrar inte de slutsatser som drogs i årsredovisningen, men de tydliggör 

det arbete som återstår för att nå nämndens önskade läge om att nå målen i ”Göteborgsregionen 

minskar avfallet” samt att återföra växtnäring på ett hållbart sätt.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-05 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
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Susanne Edgren     Karl Lundgren 

Utvecklingsledare     Förvaltningschef 



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Nämnden för Teknik Datum 
2017-04-19 

   
 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 

 

 

 

§ 49 

 

Tillgänglighetsplan 
TE/2017:245 8.0 

 

Beslut  

Nämnden för Teknik ger förvaltningen för Teknik i uppdrag att i samråd med 

nämnden uppdatera och utöka Tillgänglighetsplan Kungsbacka centrum från 

2007 att gälla för Kungsbacka stad. 

 

Sammanfattning 

Tillgänglighetsplanen för Kungsbacka centrum från 2007 togs fram i syfte att 

åtgärda boverkets föreskrifter om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder. Planen 

har kartlagt och identifierat behoven som sedan mynnat ut i åtgärdsförslag för 

enkelt avhjälpta hinder inom ett begränsat område av Kungsbackas centrala 

delar.  

Tillgänglighetsplanen behöver uppdateras så den stämmer överens med den nya 

plan- och bygglagen, samt gällande byggregler och föreskrifter. Planen behöver 

också utvecklas till att gälla för hur den fysiska utomhusmiljön ska vara utformad 

på allmän plats i hela Kungsbacka stad.  

Ärendet behandlades av arbetsutskottet för Teknik den 3 april 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet för Teknik, 2017-04-03, § 53 

Tjänsteskrivelse, 2017-03-30 

Tillgänglighetsplanen för Kungsbacka centrum (Teknik 2007). 

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt (Plan & Bygg 2010). 

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 

(Funktionsstöd 2010). 
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1 Inledning 

Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. Syftet med uppföljningen är att 

säkerställa att planerade åtgärder genomförts, om de haft önskad effekt/resultat. Om åtgärderna inte 

genomförts, eller inte gett önskat resultat, görs en utvärdering om behovet fortfarande finns, och utifrån det 

planeras nya åtgärder framåt. 

Uppföljningen ska utgöra underlag för dialog i LSG, FSG och CSG inom ramen för skyddskommitténs 

uppdrag. 

Uppdraget att följa upp arbetsmiljöarbetet är reglerad i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

2001:1. 

 

 

2 Vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året 

Den största och viktigaste delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, bedrivs via enheternas 

arbetsplatsträffar, tillsammans med medarbetare och skyddsombud där så finns. Förvaltningens 

samverkansgrupp (FSG) har till uppgift att fungera som skyddskommitté i arbetsmiljölagens mening. 

Arbetsmiljöarbetet följs därmed upp regelbundet och utvecklingsbehov diskuteras kontinuerligt tillsammans 

med de fackliga företrädarna. 

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

planering och innehåll. Målet är att stödmaterialet ska bidra till ökad delaktighet hos medarbetarna och att 

samtliga får underlätta spridning av information om viktiga policys och rutiner inom arbetsmiljö. Materialet 

har varit tillgänglig under hösten 2020, men implementeras fullt ut under 2021. 

 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Resultatet av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att SAM ingår som en 

naturlig del i majoritetens av förvaltningens enheter och medarbetarna är delaktiga. Vidare framkommer det 

att flera enheter fortfarande saknar skyddsombud trots insatser för att förtydliga och skapa intresse för rollen. 

Samtliga enheter uppger att medarbetarna har kunskap om rutinen för kränkande särbehandling och 

företagshälsovårdens uppdrag. Majoriteten av enheterna uppger även att de har kunskap om Falck 

Healthcare, kommunens handlingsplan för drogfri arbetsplats samt hur tillbud och olycksfall rapporteras och 

utreds. I resultatet framkommer det att vi behöver höja kunskapen om kommunens arbetsgivarpolicy och att 

det råder en osäkerhet om vilka föreskrifter som gäller för respektive verksamhet. 

Samtliga chefer upplever att de har tillräcklig kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dock uppger 

ett fåtal chefer att de är i behov av viss kompetensutveckling inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Det 

visade sig också att en chef inte signerat fördelningen av arbetsmiljöuppgifter, vilket åtgärdades omgående. 

Någon chef har angett att det inte bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom enheten. Grunden för detta 

visade sig vara en brist i att inte ha kommunicerat samtliga rutiner under året. 

 

Utbildningsinsatser 

Chefer och skyddsombud har erbjudits att delta vid två workshopstillfällen för att ta del av Sunt arbetslivs 

arbetsmiljöutbildning. På grund av få anmälda blev utbildningen inställd. Chefer och skyddsombud har 

istället erbjudits möjlighet att ta del av arbetsmiljökapitlet i Kungsbacka ledaren BAS. Från och med våren 
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2021 erbjuds en kommungemensam arbetsmiljöutbildning. 

I ett förvaltningsövergripande projekt för chefer och medarbetare vid Teknikens hus "Vi bygger grunden" har 

samtliga berörda enheter deltagit i workshops kring kommunens arbetsplatskultur, diskriminering, 

jämställdhet och kränkande särbehandling. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om dessa frågor 

och att tillsammans arbeta utifrån Kungsbacka kommuns fyra hörnstenar. 

Medarbetare i Stadshuset erbjudits en ergonomiutbildning som företagshälsovården genomförde vid tre 

tillfällen under hösten. Medarbetare som löper ökad risk att utsättas för hot & våld har erbjudits en intern 

utbildning.  

Förvaltningen har en arbetsmiljösamordnare som ansvarar för att planera och boka in lagstadgade 

utbildningar löpande utifrån enheternas behov.  

Ledarutvecklingsinsatser för chefer och ledningsgrupp påbörjades under 2020 och kommer fortlöpa under 

2021. 

 

Hälsofrämjande insatser och rehabilitering 

Förvaltningen har under våren infört regelbundna uppföljningsmöten med HR och enhetschefer kring 

pågående rehabiliteringsärenden, i syfte att kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen. Aktiviteten har bidragit 

till ökad kvalité i dokumentationen och vi ser en tydlig förbättring i efterlevnad av rutiner och lagar. Dessa 

möten kommer att fortsätta under 2021. 

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

att motivera medarbetare till hälsofrämjande aktiviteter som bidrar till att personalen uppnår en bättre hälsa 

och ökat välmående. Målsättningen är också att bidra till ökad gemenskap och att förvaltningen uppfattas 

som en attraktiv arbetsgivare. Till följd av hårdare restriktioner gällande covid-19 beslutade förvaltningen att 

ställa in samtliga inomhusaktiviteter från november och resterande del av året. 

 

Undersökning av arbetsmiljön i form av skyddsronder, riskanalyser och pulsmätningar 

I de aktivitetsbaserade lokalerna, Teknikens hus och Stadshuset har en fysisk skyddsrond genomförts under 

året. Enheterna för Dricksvatten och Avloppsrening har genomfört varsin riktad skyddsrond. Under 2021 ser 

vi ökat behov av fysiska skyddsronder inom driftverksamheterna. Utöver skyddsronder genomförs löpande 

riskanalyser vid införandet av nya arbetsmoment och maskiner samt vid organisationsförändringar. 

Förvaltningen infört ett arbete med pulsmätningar som är ett verktyg för att följa upp arbetsmiljön och öka 

medarbetarengagemanget. Pulsmätningar är snabba, kontinuerliga mätningar som genomförs varje månad. 

Resultatet av pulsmätningar ger, till skillnad från en traditionell enkät, förutsättningar för chefen och 

arbetsgruppen att kontinuerligt och mer i realtid följa upp arbetsmiljön. Gruppens sammanlagda svar ger 

underlag för dialog på arbetsplatsträffar om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Utöver 

pulsenkäter på enhetsnivå genomförs årligen en kommungemensam medarbetarenkät med fokus på hållbart 

medarbetarengagemang. Vi kan samtidigt konstatera att alla enheter inte fått rutin på att genomföra 

pulsenkäter regelbundet. Idag genomförs pulsenkäter genom intern enkät som anses vara administrativt 

belastande. På kommunnivå testas ett system för pulsmätningar där Teknik inte ingår i piloten. Ett enklare 

verktyg som är mindre resurskrävande och samtidigt gör det möjligt att jämföra över tid är önskvärt. 

 

Arbetsmiljöföreskrifter och arbetsmiljöplaner 

Driftverksamheten har genomfört riskbedömningar avseende exponering av buller. Mätningarna har 

genomförts med hjälp av företagshälsovården och arbetsmiljöverkets ”bullerapp”. Åtgärder som vidtagits är 

utbildningsinsatser, ökad arbetsrotation och montering av ljudabsorberande material i tak och på väggar i 
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verkstaden på Teknikens hus.  

Vidare har förvaltningen genomfört en översyn av vilka arbetsmoment som omfattas av lagstadgade 

medicinska kontroller enligt gällande arbetsmiljöföreskrift. Riskbedömningarna som genomförts visar att 

förvaltningen inte utför arbetsuppgifter som kräver obligatoriska hälsokontroller.  

Förvaltningens arbetsmiljösamordnare har sammanställt vibrationsvärden på maskinerna inom driftenheterna 

för att säkerställa att medarbetarna kan arbeta utan risk för vibrationsskador. 

En förteckning av arbetsmiljöföreskrifter som berör samtliga Tekniks enheter har tagits fram. Under 2021 

kommer arbetsmiljösamordnaren ta fram lagmatriser för samtliga enheter. Syftet är att säkerställa att vi följer 

gällande föreskrifter och att identifiera vilka områden vi bör fokusera på i vårt fortsatta arbetsmiljöarbete. 

Driftenheterna har under året arbetat vidare med att slutföra enheternas arbetsmiljöplaner. Främst är det Drift 

fritidsanläggningar som genomfört riskanalyser som underlag till arbetsmiljöplaner. Målet är att färdigställa 

samtliga arbetsmiljöplaner under 2021. 

 

Riskobservationer, tillbud och olycksfall 

Riskobservationer, tillbud och olycksfall är viktiga signaler för arbetsgivaren om risker i arbetsmiljön, och 

ett sätt att inhämta information om brister och eventuella förbättringsområden inom verksamheten.  

Totalt har 11 olycksfall, 2 färdolycksfall, 10 tillbud och 17 riskobservationer rapporterats in under året. 

Rapporterade olycksfall är i samma nivå som föregående år. Däremot ser vi en minskning av antalet 

rapporterade tillbud. En förklaring är att tillbuden istället ersatts av riskobservationer. Bland de 

inrapporterade olyckorna är skadorna främst kopplade till användning av arbetsutrustning samt främmande 

föremål. Av 11 olyckor var nio kopplade till användning av arbetsutrustning och främmande föremål. 

  

2.1 Viktiga händelser under året 

En ny organisation tar form 

Tekniks nya organisation träde i kraft i januari 2020. Fokus under året har varit att tillsätta vakanta 

chefstjänster och säkerställa en god introduktion. Samtliga verksamhets- och enhetschefer har introducerats 

enligt kommungemensamma checklistor för introduktion.  

Chef har det övergripande ansvaret för introduktionen, men stödfunktioner som HR, ekonomi och 

kommunikationsspecialist ansvarar för att introducera cheferna inom respektive specialistområde. 

På grund av den rådande pandemin har förvaltningens gemensamma introduktionstillfällen för nya 

medarbete ställts in. Chef har själva introducerat medarbetare inom sin enhet. Introduktion för feriearbetare 

har dock genomförts på plats i Teknikens hus med rundvandring och praktisk information inför 

gymnasieungdomarnas första arbetsdag. 

 

En arbetsmiljö präglad av Covid-19 

Året har till stor del präglats av covid-19, även om Tekniks verksamhet inte påverkats i större utsträckning. 

Organisation och arbetssätt har dock fått anpassas efter rådande förhållanden. Arbetsmiljölagstiftningen 

föreskriver att riskbedömningar utifrån medarbetarperspektivet ska genomföras för att säkra en trygg 

arbetsmiljö och minska risken för smittspridning. Partsgemensamma riskbedömningar av arbetsmiljön har 

genomförts på förvaltningsnivå och vid behov även på enhetsnivå. Åtgärder som beslutats är exempelvis att 

tillfälligt göra uppehåll i arbetet med vattenmätarbyten samt att anlita en extern leverantör för städning av 
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toaletter vid badplatser och friluftsområden. 

Förvaltningens medarbetare som har där så varit möjligt uppmanats att arbeta på distans under året. En viktig 

del i arbetsmiljöarbetet för medarbetare som arbetar på distans har bestått i att stötta chefer och medarbetare i 

att upprätthålla en god arbetsmiljö hemifrån. Förutom möjligheten att låna hem teknisk utrustning har 

samtliga chefer erbjudits utbildning i att ”Leda på distans” för att underlätta omställningen.  

En enkätundersökning med fokus på covid-19 och dess påverkan på arbetsmiljön har genomförts.  

Sammanfattningsvis upplever medarbetarna att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad 

smittspridning är tydligt kommunicerade på arbetsplatsen. En majoritet av medarbetarna upplever att det 

varit svårt att följa rekommendationerna om att hålla avstånd i gemensamma utrymmen. I enkäten 

framkommer även att var och en av oss kan ta ett större ansvar att följa rekommendationerna på 

arbetsplatsen. De positiva aspekterna är att medarbetarna har utvecklat sin digitala kompetens till följd av 

förändrade arbetssätt och att drygt hälften av medarbetarna upplever en högre grad av balans mellan arbete 

och fritid. 

 

 

3 Sammanfattande bedömning 

Arbetsmiljöarbetet är ett prioriterat område. Förvaltningen har genomfört ett flertal åtgärder för att 

säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Under det närmsta året kommer fokus vara 

att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet inom följande områden. 

 

• Lagmatriser: Förtydliga vilka arbetsmiljöföreskrifter som respektive enhet omfattas av och 

identifiera brister i rutiner och efterlevnad av lagar.  

 

• Arbetsmiljöplaner: Fortsatt fokus på att slutföra arbetsmiljöplaner i driftverksamheten.  

 

• Introduktion: Ställa om till en digital introduktion i KLOK för nya medarbetare 

 

• Utbildning: Säkerställa att nya chefer och skyddsombud erbjuds möjlighet att gå en 

arbetsmiljöutbildning under året. Att chefer som arbetat en längre tid erbjuds möjlighet att uppdatera 

sin kunskap vid behov. Slutföra ledarutvecklingsinsats för chefer och ledningsgrupp.  

 

• Pulsmätning: Se över frågeställningar och intervall för pulsmätningar. 
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Delegeringsbeslut Teknik 2021 

 

Delegeringsbeslut APRIL, rapportering maj 

  

Punkt i 
delegeringsordning Beslutsdatum Delegat Beskrivning 

3.12 
 

7 april FC 
Utse ombud i regressärendena avseende 
översvämningarna i Åsa 2019 

3.17 
 

28 april  FC 
Tecknat avtal om personuppgiftsbiträdesbehandling 
med Electronic Parking AB 

4.5 
 
 
 
 

Under april 
 
 
 
 

Trafiksamordnare 
 
 
Trafiksamordnare 
 

Dispenser från trafikföreskrift 
7 stycken 
 
2 transportdispensbeslut – breda, långa och tunga 
transporter 

4.7 Under april Trafiksamordnare 
Flyttning av fordon 
5 stycken 

4.9 Under april Trafikövervakare 

Felparkeringsavgifter (gatumark):  

- 615 st 

Kontrollavgifter (tomtmark):  

- 257 st  

4.9.1 Under april 
EC Parkering o 
Tillstånd 

7 st beslut att avskriva kontrollavgift 

4.10 
Under april 

Vägingenjör 

15 beslut om tillstånd att schakta i gator och 

trafikanordningsplan 

4.11 
Under april 

Vägingenjör 12 st beslut om enbart trafikanordningsplan  

4.12 
Under april 

Färdtjänstutredare 

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Beviljade: 27 

Avslagna: 1 

5.1 
Under april 

Färdtjänstutredare 

Beslut om färdtjänst  

Beviljade: 47 

Avslagna: 3 
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5.4 
Under april 

Färdtjänstutredare 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 

Beviljade: 6 

Avslagna: - 

8.3 
Under april 

Administratör 15 st beslut om tillfälligt uppehåll från sophämtning 

10.1.2 

 

210412 

Enhetschef Avfall 

& Återvinning Anställning miljöingenjör, vikariat 210510-220301 

10.1.2 2021-04-22 EC Byggledning Anställning samhällsbyggare med inriktning byggledning  

 

 

 


