TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-24
Diarienummer

TE 2021-00466

Utbyggnad cykelbana Klockaregatan

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att bygga en separerad gång- och cykelbana längs
Klockaregatan.
Sammanfattning av ärendet
Med bakgrund av gång- och cykelplanen (2018-2021) och kommunens övergripande mål om hållbar
utveckling och en hälsosam miljö, samt delmålet ”Cykelkommun” finns ett behov att anlägga en
separerad gång- och cykelbana längs Klockaregatan. Syftet är att binda samman huvudcykelvägnätet.
Åtgärden bidrar till ökad attraktivitet för både gående och cyklister då den ger ökad tillgänglighet,
framkomlighet och trafiksäkerhet för båda trafikslagen. Utformningsalternativ har studerats. Åtgärden
ryms inom befintlig investeringsbudget. Vid beslut i september kan genomförandet ske under oktober.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-25
Protokollsutradag TEAU, 2021-05-31 §72, Dnr 2021-00466
Bilaga – Information AU Klockaregatan
Beskrivning av ärendet
Bakgrund och syfte med åtgärden redogjordes som informationsärende i arbetsutskottet, 2021-05-31
§72.
Förslag till åtgärd är ett etablera en separerad gång- och cykelbana längs Klockaregatan för att binda
samman Kungsbackas huvudcykelvägnät, en i gång- och cykelplanen (2018-2021) så kallad ”missing
link”. Klockaregatan är en del av ett kommundelstråk som är särskilt viktigt för pendling med cykel.
Eftersom det inte finns någon möjlighet för gång- och cykeltrafikanter att ta sig genom viadukten
under järnvägen på Varbergsvägen är de hänvisade att ta vägen genom Innerstaden alternativt via
Klockaregatan på östra sidan järnvägen. Eftersom dessa vägar utgör en omväg för de som ska genom
staden ställer detta höga krav på mycket god framkomlighet och vägvisning. Åtgärden syftar även till
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att underlätta för kombinationsresor med tåget till och från Kungsbacka station.

Figur 1 visar var åtgärden är planerad med anslutningar i söder och norr.
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Figur 1 Förslag till åtgärd, separerad gång och cykelbana på östra sidan om Klockaregatan

Konsekvenser och måluppfyllnad
Åtgärden bidrar till ökad attraktivitet för både gående och cyklister då den ökar tillgängligheten,
framkomligheten och trafiksäkerheten för båda trafikslagen. I förlängningen bidrar åtgärden till ökad
andel cykelresor vilket bland annat bidrar till förbättrad folkhälsa. Åtgärden ger även ett symbolvärde
om att Kungsbacka kommun, som medlem i Svenska Cykelstäder, satsar på cykel som trafikslag.
Bilparkering påverkas på västra och östra sidan av gatan genom en minskning från totalt 58 platser till
35 platser. Antal korttidsparkeringar för besökande till närliggande verksamheter på östra sidan av
gatan kommer att säkerställas på västra sidan och således bibehållas. Även fyra förhyrda platser
bibehålls längst i söder. De målgrupper som främst påverkas av minskningen är boende med
boendekort inom område Östra Villastaden och besökare som parkerar dagtid. Beläggningsstudie av
parkerade fordon sen kväll och tidig morgon visar att platserna inte nyttjas av boende i sådan grad att
konsekvensen är negativ för den målgruppen. Förvaltningen bedömer att Covid-19 inte påverkar
efterfrågan på boendeparkering i betydande grad. Beläggningsstudie dagtid finns inte specifikt för
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Klockaregatan för tiden innan pandemin förändrade resmönster generellt i samhället. Förvaltningen
bedömer att lediga platser kommer att finnas inom rimligt gångavstånd för parkering dagtid, närmast
är Järnvägsgatan i norr där beläggningen anses vara låg. Målgruppen som genomför kombinationsresor
bil-tåg hänvisas i första hand numera till Hede station.
Sammantaget bedömer förvaltningen att nyttan med åtgärden är större än konsekvenserna och bidrar
till målet ”Cykelkommun” och därmed kommunens övergripande mål om hållbar utveckling och en
hälsosam miljö.
Studerade alternativ
För att minimera minskningen av antalet parkeringsplatser för bil har utformning med snedställda
platser på norra delen av sträckan även studerats och övervägts. En sådan lösning skulle ge fem fler
parkeringsplatser än föreslaget men avsteg från standardmått behöver göras, backrörelserna blir
svårare och längsgående platser är mer positivt ur gestaltningssynpunkt.
En enkelriktning för att motverka avsteg från standardmått och svåra backrörelser har också studerats
men bedöms inte som ett bättre alternativ än föreslaget. En enkelriktad sträcka här bör vara kort för att
undvika omvägar till fastigheterna och parkeringsplatserna där utrymme för dubbelriktad körbana
finns. En sådan reglering riskerar därför att upplevas som ologisk och medföljer troligen backrörelser
på andra platser istället.
Ekonomi, tidplan och kommunikation
Åtgärden ryms inom befintlig investeringsbudget och vid beslut i september kan genomförande ske i
oktober. Information om åtgärden skickas ut till närområdet efter beslut i nämnden.
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum
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2021-08-30

§ 76
Cykelbana Klockaregatan

Dnr 2021-00466

Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att bygga en separerad gång- och
cykelbana längs Klockaregatan.
Sammanfattning av ärendet
Med bakgrund av gång- och cykelplanen (2018-2021) och kommunens övergripande
mål om hållbar utveckling och en hälsosam miljö, samt delmålet ”Cykelkommun”
finns ett behov att anlägga en separerad gång- och cykelbana längs Klockaregatan.
Syftet är att binda samman huvudcykelvägnätet. Åtgärden bidrar till ökad
attraktivitet för både gående och cyklister då den ger ökad tillgänglighet,
framkomlighet och trafiksäkerhet för båda trafikslagen. Utformningsalternativ har
studerats. Åtgärden ryms inom befintlig investeringsbudget. Vid beslut i september
kan genomförandet ske under oktober.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-25
Protokollsutradag TEAU, 2021-05-31 §72, Dnr 2021-00466
Bilaga – Information AU Klockaregatan
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
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-31

§ 72
Dnr 2021-00466
Utbyggnad cykelbana Klockaregatan
Beslut
Arbetsutskottet för Teknik noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Trafikplanerare Julia Emqvist berättar om förvaltningens planer på utbyggnad av
cykelbanan på Klockaregatan. Projektet är idag i planeringsfas. Projektet kommer
medföra en minskning av antalet parkeringsplatser i området.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras
till protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-09-03
Diarienummer

TE 2021-00646

Delårsrapport 2 2021

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner delårsrapport 2, 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Syftet är att ge övergripande
information om ekonomi och verksamhet med utgångspunkt från faktiskt uppnått resultat. Lagen
fokuserar på uppföljning och utvärdering utifrån god ekonomisk hushållning.
I Kungsbacka kommun görs två rapporter, en per 30 april och en per 31 augusti. Rapporterna omfattar
uppföljning och utvärdering av utfall och prognos avseende resultat och måluppfyllelse. Analys och
jämförelse ska göras av resultatet mot samma period föregående år, analys och redovisning av
investeringar och driftredovisning samt upplysningar om budgetavvikelse mot prognos. En god
budgetföljsamhet och prognossäkerhet avseende ekonomi och måluppfyllelse ger en bättre beredskap
för att klara påfrestningar och oväntade händelser.
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin delårsrapport tillsammans med bifogade
handlingar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-03
Delårsrapport 2, 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Karl Lundgren
Förvaltningschef

Teknik Stöd & Styrning
Susanne Edgren
0300-834527
Utvecklingsledare
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1 Sammanfattande analys
Händelser av väsentlig betydelse
Teknik har under 2021 arbetat med stort engagemang för att nå kommunens och nämndens målsättningar. Ett
stort antal rekryteringar har slutförts och personalstyrkan har fyllts på med mycket kompetens och många goda
medarbetare. Vi ser att kapaciteten och professionalismen inom förvaltningen ökar. Pandemin har tvingat fram
många nya arbetssätt vilka bland annat ökat takten på digitalisering och samarbete.
I flera fall har investeringar inte kunnat utföras i den omfattning som är önskvärd. En dialog har förts med
kommunstyrelsens förvaltning om att ge Teknik möjlighet att hantera investeringsbudget för att kunna ta tillvara
på möjligheter lite enklare än idag vilket är positivt. Teknik arbetar också med förändringar internt för att få en
mer effektiv och förutsägbar projektstyrning.
Under 2021 har inga yttre omständigheter, förutom pandemin, påverkat Tekniks verksamheter.
De ekonomiska avvikelser som finns inom Tekniks prognoser beror bland annat på förändrade
redovisningsprinciper, pandemieffekter och försenade investeringar.
Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19
Påverkan på Tekniks verksamheter har varit relativt liten. Ingen av de samhällsviktiga funktionerna har haft
några begränsningar under perioden. På Teknikens hus har Teknik tillsammans med andra förvaltningar
organiserat kommunens beredskapslager vilket kommer vara i funktion under en tid framöver. Funktionen har
varit mycket uppskattad och medarbetarna har visat mycket god förmåga till samarbete och engagemang för att
få till en lösning för hela Kungsbacka. Vissa moment som innehöll risk för smittspridning har inte utförts under
en tid, men har återupptagits sedan augusti med vissa restriktioner och högre krav på skyddsutrustning. Den
administrativa personalen har i mycket större utsträckning än vanligt arbetat på distans, då Teknik har följt de
riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger ut.

3

Nämnden för Teknik
Delårsrapport augusti 2021

Kungsbacka kommun

2 Uppföljning mål
Kommunens främsta styrdokument är visionen och baserat på den, vad som händer i omvärlden samt
uppföljning från tidigare år, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett
tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. De
kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd,
överförmyndare i samverkan och revisionen. Kommunstyrelsen har en samordnande roll i utvecklings- och
förbättringsarbetet kring målen.
Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av indikatorer och genom uppföljning som samlas in från nämnderna.
Alla mål ska tas om hand, men nämnderna kan bidra i olika omfattning till de olika fokusområdena. Inom några
områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning. Eftersom de kommunövergripande
målen gäller under mandatperioden kan insatserna också variera över tid. Förvaltningarna har en gemensam
genomförandeplan med prioriterade initiativ för att kraftsamla i målarbetet.
En samlad uppföljning och bedömning av antagna mål görs i kommunens delårsbokslut per augusti. Förutom
skriftlig uppföljning i samband med delårs- och årsbokslut har vi dialoger, så kallade checkpoints för att
utvärdera hur det går med de prioriterade initiativen.

2.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och
livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Under året har Teknik, tillsammans med Service och Kultur & Fritid arbetat med att skapa Wi-Fi-uppkoppling i
offentliga miljöer som parker, badplatser och rekreationsanläggningar. Tre accesspunkter är nu aktiva vid nya
Idrottsplatsen, som kommer att täcka hela ytan. Nästa accesspunkt monteras vid lekparken vid
Borgmästarebron, när den nya toaletten är på plats. Initiativet är ett led i att arbeta med mötesplatser för
samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten i Kungsbacka. Den nya idrottsplatsen öppnade för
allmänheten strax innan jul och under våren har den varit välbesökt av båda barn och vuxna.
Kungsbacka är en kommun många vill flytta till, och alla som flyttar hit förväntar sig att ha tillgång till vatten.
På lång sikt behöver hela kedjan från smart vattenanvändning till redundanta system ses över för att klara
vattenförsörjningen. 2021 fokuseras arbetet på att lämna in vattendomsansökan för Lygnern, att hitta och märka
upp konsekvensledningar i kartan, att starta projekt kring vår vattenanvändning vid torrt och varmt väder samt
att fortsätta installera digitala vattenmätare hos kunder med kommunalt vatten. Det sistnämnda, tillsammans
med mätning vid tryckstegringsstationerna ger underlag för att snabbare kunna lokalisera läckor. Dock dröjer
det innan möjligheterna kan nyttjas fullt ut- de digitala vattenmätarna hos kund byts successivt ut, och vi kan
räkna med att bytena fortsätter under flera år framöver.
Den offentliga miljön är viktig för att Kungsbacka ska har välkomnande och trygga miljöer. Tillsammans med
polisen har kommunen ett medborgarlöfte om bättre belysning och en utökad polisnärvaro på utvalda platser i
kommunen. De utvalda platserna är sådana som uppmärksammats som otrygga av medborgarna i
invånardialoger. Åtgärderna kan utöver belysning även handla om konstnärlig utformning, siktlinjer, växtlighet
osv. Tunnlar har speciellt varit i fokus. Under våren har elever från Hålabäcksskolan gjort skisser som en
konstnär har tolkat och målat i en gångtunnel i Hålabäck. Under hösten fortsätter arbetet med att förbättra
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tryggheten i tunnlar på platser som upplevs otrygga. Även Hamntorget har fått en uppfräschning med bättre
siktlinjer och insatser har gjorts för att befolka platsen.
Teknik arbetar med att följa upp en säker fysisk miljö i entreprenader under byggtiden. När projekt genomförs
påverkas den offentliga miljön runt om bygget, men det är också viktigt att den fysiska miljön på byggplatsen är
säker. Arbetet görs bland annat genom att följa upp godkända trafikanordningsplaner, följa upp att
entreprenören genomför skyddsronder och rättar till eventuella brister/ anmärkningar. Arbetet har fortlöpt enligt
plan och inga eventuella brister har lämnats därhän.
Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2021

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

24

15

5

3

<20

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

72

68

69

*

Antal påbörjade bostäder

501

234

550

Antal färdigställda bostäder

418

248

430

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

64

60

59

*

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

66

66

65

*

2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Investeringsprojekt utgör en stor del av nämndens arbete med att anlägga och utveckla den infrastruktur som
behövs i kommunen. En ny modell för att planera och genomföra investeringar har tagits fram. Denna ger
förvaltningen större möjlighet att styra om investeringsmedel mot projekt som kan genomföras med kortare
planeringstid, för att Kungsbacka ska kunna växa med en långsiktigt hållbar ekonomi.
Vår nya avfallsplan "Göteborgsregionen minskar avfallet" har beslutats och åtgärder för att uppnå de hårt ställda
målen är initierade. Teknik arbetar både inom sina egna verksamheter och har dialoger med andra förvaltningar
för att vi tillsammans ska utvecklas mot ett mer hållbart samhälle. Åtgärder kan omfatta både kommunens egna
verksamheter, information till våra invånare, utbildning i grundskola och insatser mot nedskräpning. Läs mer
om arbetet med att minska avfallet under nämndmålet "Kretslopp".
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Det pågår i verksamheterna ett löpande arbete för att minska klimatpåverkan. Kungsbacka Bredbandsnät har till
exempel bytt ut fyra gamla kylaggregat av totalt 40 stycken till nya med köldmedel som ger ett lägre Global
warming potentialvärde.
Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2021

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

2,2

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

73

74

45

77

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

79%

73%

74%

99%

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

99%

99%

99%

99%

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

427

354

328

340

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

0,17

0,14

0,1

0,1

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

91%

89%

85%

90%

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

91%

90%

88%

90%

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

75%

73%

70%

80%

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

88%

81%

84%

90%

58%

70%

71%

Andelen elever som har skattat sin egen
livstillfredsställelse som god eller mycket god
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i%
- flickor.
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Utfall
2018

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

2.2.1

Utfall
2019

Utfall
2020

61%

80%

Utfall
2021

Målvärde
2021
81%

Kretslopp

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
I Kungsbacka finns goda möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion och vi rör oss ständigt uppåt i
avfallstrappan. Det är enkelt att lämna produkter till återbruk och andelen insamlat material till
materialåtervinning ökar. Vi arbetar aktivt för att nå de mål vi satt upp i den regionala avfallsplanen
”Göteborgsregionen minskar avfallet”. Avloppsvattnet renas med god marginal till tillståndsgivna gränsvärden
och växtnäringen återförs på ett hållbart sätt.
Fokusområde
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.
Kommentar på nämndmål
Visionen för Göteborgsregionens gemensamma avfallsplan är ”en region utan avfall”. Planen med dess konkreta
mål är viktig, och för att nå fram är avfallstrappan till vår hjälp. Vi behöver röra oss uppåt i avfallstrappan och
förebygga så mycket av avfallet som möjligt.

För att underlätta sorteringen av avfall är nya skyltar enligt en nordisk standard under framtagande till
ÅVC:erna och en sorteringsguide har publicerats på hemsidan. Tidigare års problem med felsorterat
trädgårdsavfall verkar vara löst med ett utskick till alla abonnenter inför säsongen. Nedgrävda avfallsbehållare
med möjlighet att sortera matavfall och brännbart har installerats på många badplatser inför sommaren.
Återanvändning/återbruk är fortsatt på en låg nivå och förebyggande (att avfall inte ens uppstår) är under
uppstart. Ett par familjer från Kungsbacka deltar i Minimeringsmästarna- en tävling för familjer som vill minska
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sitt klimatavtryck.
Avloppsvattenreningen är god och klarar tillståndsgivna värden med god marginal. Det kalla vädret i början av
året påverkade både kväve- och fosforreningen på Hammargårdsverket. På Kullaviksverket uppstod i slutet av
2020 problem med (annelid)mask i biologin. Syretillförseln ströps till biologin vid två tillfällen för att bli av
med masken (en så kallad syredödning). Syredöden gav effekt på masken, men även de "goda" bakterierna som
renar vattnet försvann, och det kalla vädret bromsade uppbyggnaden av en ny, godartad biomassa.
Bedömningen vid delåret är att reningen nu går som förväntat och att problemen i början av året inte kommer att
påverka reningen på årsbasis.
För att minska kadmiumet i det ej kalkade avloppsslammet sker arbetet inom ramen för certifieringssystemet
Revaq. Hittills i år har inga avvikande partier med slam upptäckts, vilket kan jämföras med att det vid samma
tidpunkt i fjol upptäcktes två partier. Detta beror troligtvis på minskad mängd ovidkommande vatten.
Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Hushållsavfall, kg/person

458

486

515

424

Andel hushållsavfall insamlat för
materialåtervinning, inklusive biologisk
behandling

42%

38%

36%

44%

Andel som tas omhand för återanvändning av
totalt insamlat grovavfall, inkl. sådant som
lämnas till återanvändning i kommunens
system.

Målvärde
2021

27%

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

Ja

Ja

Ja

Ja

Kadmium i ej kalkat avloppsslam
nedåtgående trend, 3 år

Nej

Nej

Ja

Ja

Vid delåret finns inga indikatorer tillgängliga som visar på utvecklingen under året.
Nämndens mål om kretslopp har haft en bättre måluppfyllelse vad gäller rening av avloppsvatten och avloppsslam än rörelsen uppåt i
avfallstrappan med mindre avfall som följd. Det är grunden för nämndens prognos om att målet är på väg att uppnås.

2.2.2

Infrastruktur

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
I Kungsbacka bidrar infrastrukturen till hälsa och bra miljö i både grönområde och vatten. Det är lätt att ta
cykeln och ladda bilen. Utbyggnaden och underhåll av infrastrukturen är effektiv och gynnar den biologiska
mångfalden.
Fokusområde
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.
Kommentar på nämndmål
Klimatet förändras och IPCC:s (Intergovernmental panel on climate change) senaste rapport visar att
förändringarna går allt snabbare, med följder som mer extremt väder och större risker för ekosystemen. Detta
mål om Infrastruktur båda påverkas av, och har möjlighet att påverka, effekter av klimatförändringarna.
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I arbetet med att gynna den biologiska mångfalden har förvaltningen skapat styrdokument, rutiner och
checklistor och tar fram utbildningsmaterial för en KLOK-utbildning. Många yrken inom Tekniks verksamheter
kommer i kontakt med möjligheter att gynna den biologiska mångfalden och syftet är att höja kunskapsnivån
om vad respektive yrkesroll kan göra, samt hur man på bästa sätt genomför gynnande åtgärder för biologisk
mångfald. Utbildningen beräknas bli klar under hösten. Infrastrukturens ut- /ombyggnad kan gynnabiologisk
mångfald (genom ex regnbäddar, biobäddar, biodukter, flora/faunapassager/gröna stråk), och här kan vi göra
mer.
Både bräddningar av avloppsvatten och reningen av dagvattnet påverkar miljön i grönområden och vatten. En
ny, kommungemensam, dagvattenplan för Kungsbacka håller på att tas fram. Behovet av att bygga ut och
underhålla dagvattensystemen är stort, speciellt i ett växande Kungsbacka. Dagvattenplanen beaktar tre typer av
områden; befintliga områden med utbyggt allmänt dagvattensystem, befintliga områden utan utbyggt allmänt
dagvattensystem och framtida exploateringsområden enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner. Arbetet med att minska tillskottsvatten för att både arbeta effektivt och gynna biologisk
mångfald med mindre utsläpp fortsätter. Den främsta anledningen till att bräddningar av avloppsvatten behöver
göras är tillskottsvatten.
Förvaltningen försöker nyttja å-vatten till bevattning i större utsträckning och undersöker möjligheterna för
pumphus vid Lindälvsskolan och Inlags fotbollsplaner. Målet är att åvatten används till 70% av behovet för att
minska belastningen på dricksvattnet.
Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2021

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

60%

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

70%

7

Vid delåret finns inga indikatorer tillgängliga som visar på utvecklingen under året.
Tillskottsvatten kallas det vatten i avloppsnätet som inte är spillvatten utan kommer från nederbörd, grundvatten, hav och utläckage från
vattenledningar. Läs mer under mål 2.2.3 "Energi".

2.2.3

Energi

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
I Kungsbacka har vi en hållbar nivå på både utläckande dricksvatten och tillskottsvatten till avloppsreningsverk.
Den hållbara nivån är väl avvägd utifrån perspektiven kund, miljö och ekonomi.
Fokusområde
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.
Kommentar på nämndmål
Den största energiförbrukningen på Teknik sker vid pumpning av dricksvatten och avloppsvatten, samt vid
produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. De viktigaste åtgärderna för att minska elförbrukning
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för pumpning är att se till att ledningsnätet är tätt så att inget pumpas i onödan. Förvaltningen har tagit fram en
plan för tillskottsvatten som innebär att tre områden per år ska utredas och åtgärdas. De åtgärder som utförs
kommer bidra till minskade energikostnader men också minskad risk för att avloppsledningsnätet påverkas vid
kraftig nederbörd med överfyllda pumpstationer som följd. Resultatet av genomförda åtgärder kommer följas
upp årligen.
Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

kWh per renad m3 avloppsvatten ska minska

1,01

0,87

0,92

Ja

562

500

Antal fastigheter som kontrollerats att de är
rätt kopplade på avloppsnätet

Utfall
2021

Målvärde
2021

Vid delåret finns inga indikatorer tillgängliga som visar på utvecklingen under året.

2.2.4

Cykelkommun

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Att ta sig fram till fots eller med cykel skall vara det naturliga förstahandsvalet av färdmedel för resor inom
kommunens tätorter och till hållplatser för kollektivtrafiken.
För de som vill ta sig mellan kommunens tätorter med cykel ska en attraktiv cykelväg finnas med hög
framkomlighet, säkerhet och komfort.
Fokusområde
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet
Kommentar på nämndmål
För att nå målet om att det naturliga förstahandsvalet av färdmedel är att ta sig fram till fots eller med cykel
inom kommunen tätorter, samt att det finns attraktiva cykelvägar mellan kommunens tätorter pågår arbete med
att länka ihop huvudcykelvägnätet och cykelnätverket mellan orter, samt att standardhöja befintliga cykelbanor.
Under 2021 har cykelbanor längs Klockaregatan (mellan Varbergsvägen och Kungsbacka station) och Östra
Särövägen byggstart och andra är planerade för 2022. I standardhöjningen ingår bland annat att hastighetssäkra
sju korsningspunkter och att märka ut och höja upp vissa cykelöverfarter.
Vid Hede och Kungsbacka station har cykelgarage upprättats, där invånare kan hyra ett låst bås och få en trygg
förvaring av cykeln över dagen eller natten. Intresset har varit störst att hyra bås vid Kungsbacka station, där alla
åtta bås är uthyrda och med kö. Totalt finns 16 platser. Förstudie är påbörjad för att utveckla tjänsten vid
Kungsbacka station. Båsen är bygga på tidsbegränsade bygglov och går ut 2022-06 (Hede) och 2022-12
(Kungsbacka station).
Teknik har genomfört olika typer av kampanjer för att öka cyklingen. Vintercyklistkampanjen samlade cirka 25
deltagare. Kommunen tillhandahöll dubbdäck inklusive byte och cykelväst, och deltagarna tog på sig att cykla
minst tre dagar i veckan under vinterperioden. När vintern är över prioriteras cykelvägarna vid upptagning av
flis efter vinterns halkbekämpning. På egna ben är en kampanj riktad till mellanstadieelever. Under fem veckor
tävlar eleverna klassvis och samlar poäng för varje bilresa (med barn+ förälder) som ersätta till fots eller med
cykel.
Teknik har också köpt in fyra elcyklar för att öka cyklingen inom den egna verksamheten, och på så sätt föregå
med gott exempel.
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Indikatorer

Kungsbacka kommun

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2021

Resor under 5 km som sker till fots eller med
cykel (RVU)

8%

Invånare i Kungsbacka kommun som
använder cykel för sina resor (RVU)

4%

Invånare i Kungsbacka stad som använder
cykel för sina resor (RVU)

8,5%

Resvaneundersökning (RVU) genomförs enligt plan 2022, och därav kommer indikatorer ej publiceras för 2021.

2.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan
mellan näringsliv och utbildning.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Teknik är en del av det kommungemensamma arbetssättet "Lätt & Rätt", som syftar till att förenkla och
förbättra samarbetet med invånarna och näringslivet. Arbetet med översyn av taxorna inom ramen för "Lätt &
Rätt" fortgår.
Samarbete med Näringslivsenheten resulterade under året i en gemensam kampanj med parkeringar för "take
away". Syftet var att uppmärksamma och underlätta för lokala restauranger och butiker genom att upplåta
parkeringar för upphämtning av mat etc. Förvaltningen deltar även i platsutvecklingsforum där kommun,
fastighetsägare och näringsidkare möts. Genom samverkan över gränserna åstadkoms ett bättre företagsklimat
samtidigt som det ger en bättre stadsutveckling.
Förvaltningen vill utveckla samarbetet mellan kommun och näringsliv genom upphandlingar, för att få fler och
bättre anbudslämnare i entreprenaderna. FAR, Framtidens avloppsrening i Kungsbacka, handlas upp som en
samverkansentreprenad i partnering. En stor vikt i utvärderingsmetoden kommer att läggas på mjuka parametrar
så som samarbete, hållbarhet och kvalitet.
Förvaltningen arbetar med att skapa fler sittplatser för invånare att äta hämtmat från foodtrucks. Teknik har gått
igenom vilka platser som används av foodtrucks och var fler sittbänkar kan ställas ut under sommaren. Därefter
utvärderas initiativet och under hösten beslutas hur man går vidare. Under senvåren bjöds även foodtrucks in till
Teknikens hus för att kunna sälja mat till de som arbetar på Teknikens hus eller i närheten.
Indikatorer
Insikt, SKRs servicemätning av
kommunernas myndighetsutövning för
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt
betygsindex 0-100, för hur företag i
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av
företagsklimatet.

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2021

63

62

62

66

70
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Indikatorer
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av
kommuners företagsklimat. Medelvärde
utifrån skala 1-6, där företag bedömer
företagsklimatet i Kungsbacka kommun.

Kungsbacka kommun

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

3,2

3,4

3,3

Utfall
2021

Målvärde
2021
3,6

2.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Teknik vill påverka i frågor som rör bland annat miljö, teknik och hållbarhet. I ett förvaltningsöverskridande
arbete har en förstudie kring ett möjligt Hållbarhetscentrum genomförts. I samarbete mellan Teknik, Förskola &
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad och Bygg & Miljö har en behovsutredning, omvärldsbevakning och
två konceptförslag tagits fram. Hållbarhetscentrum är till en början tänkt att fokusera på ämnena VA, avfall och
hållbarhet men kan också breddas till att även innehålla fler delar av en hållbar stad, naturvetenskap och teknisk
kompetensförsörjning. Ett hållbarhetscentrum kan rikta sig till elever, allmänhet, medarbetare och företag, vilket
kan påverka en större allmänhet i miljö- och hållbarhetsfrågor.
Flera delar av Tekniks verksamhet berör barn och unga på olika sätt, och kan påverka deras vardag.
Nedanstående är axplock av sådant som görs för att implementera barnperspektivet som arbetssätt. Motion är
viktigt för ungdomars mående och för att förenkla tillgången till motion har spontanytor för idrott, till exempel
grönytor för fotboll eller annan aktivitet ställts iordning vid Tingbergsskolan och på Inlag. För att involvera barn
i beslutsfattande fick 250 barn vara med och rösta på tre olika alternativ när lekplatsen vid Gullregnsskolan
byggdes. Förvaltningen arbetar även med utemiljön vid till exempel förskolor som ett sätt att värna
barnkonventionen. Inom förvaltningens driftavdelningar har vi informerat diverse tekniker, förskolepedagoger
och enhetschefer om hur växlighet kan skapa en grönare utemiljö som går hand i hand med barnkonventionens
mål om att barn har rätt till bästa möjliga hälsa (Barnkonventionen, § 24). När vi arbetar i olika planskeden
(såsom med detaljplaner) eller med trygghetsskapande åtgärder ingår barnperspektivet som ett område att
speciellt beakta. Internt planerar vi genomföra en workshop för att tydligare kunna implementera
barnperspektivet både inom och utanför enheten, till exempel genom att det tydligare följer med in i
genomförandeskeden av projekt där enheten är delaktig.

Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

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

240

238

246

245

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

3%

2,2%

2,8%

2,8%
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Indikatorer

Kungsbacka kommun

Utfall
2018

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

Utfall
2019

Utfall
2020

7,3

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

13,9

13,8

14

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

73%

78%

82%

Utfall
2021

Målvärde
2021

7,8

7,6

14,2

14

90%

2.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det
goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med
kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Teknik har arbetat för att invånare och företag ska få ett bra och korrekt bemötande, samt en positiv upplevelse,
i sina kontakter med kommunen. Det ska vara lätt att förstå kommunikationen från kommunen. Vid avslag på en
ansökan om färdtjänst har arbetssättet förändrats till att en muntlig kontakt tas med sökande för möjlighet att
ställa frågor kring avslaget. Under året har piloter genomförts och till årsskiftet beräknas arbetssättet vara fullt
implementerat. En sorteringsguide för avfall har publicerats på hemsidan, för att det ska vara lätt att göra rätt.
En annan aspekt av kommunikation är invånarnas upplevelse av våra tjänster, där digitaliseringen spelar en stor
roll. Det stora arbetet styrs mot kommunens nya e-tjänsteplattform. Den kommer göra det enklare för invånarna
att själva sköta sina ärenden på tidpunkter när det passar dem, istället för på en bemannad kontorstid. Efter
sommaren påbörjas arbetet med att föra över de e-tjänster som redan finns och därefter ska nya skapas för
analoga processer där e-tjänst eller liknande ännu inte finns. Arbetet med att gå över till kundstyrda
vattenmätarbyten fortskrider, tester har gjorts med gott utfall och nu förs diskussioner med leverantören av
systemet för att kunna ta nästa steg. Där gång- och cykeltrafikanter påverkas av arbeten som görs av teknik och
dess entreprenörer har QR-koder med information och kontaktuppgifter satts upp, så att våra invånare enklare
kan ta till sig varför arbetet görs och vem som kan kontaktas om så behövs.
Digitaliseringen kan också leda till smartare tjänster och effektivare arbetssätt. Inom avloppsreningen visas varje
pumpstations behov av underhåll via en surfplatta. Det är en effektivisering av arbetet som leder till säkrare drift
i avloppsreningen. Avfallsverksamheten har undersökt nyttan av att eventuellt införa digitala nycklar i
verksamheten, vilket skulle kunna effektivisera verksamheten. Det pågår arbete med att kunna skanna schakt
med hjälp av 3D-bilder, vilket kan underlätta arbetet för den som planerar grävarbeten.
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Indikatorer
Nöjd-inflytande index för hur
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning,
0-100).

Kungsbacka kommun

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2021

47

43

41

*

77,8

79

91

91

DIMIOS, digital mognad och grundläggande
digitala förutsättningar. Ny indikator från och
med år 2020
Hållbart medarbetarengagemang, ett index
för medarbetarnas samlade uppfattning om
områdena motivation, ledarskap och styrning,
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten.
Mätningen görs vartannat år.

76

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

77

2.5.1

91

Arbetsmiljö och ledarskap

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Teknik har en arbetsplatskultur som inkluderar alla, bidrar till glädje, trivsel, utveckling och effektivitet. Vi
erbjuder en trygg och säker arbetsplats med hälsofokus och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet.
Vi leder med tillit.
Fokusområde
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Kommentar på nämndmål
Under våren presenterades resultatet för hösten 2020 års undersökning av hållbart medarbetarengagemang.
Resultatet visade goda värden för både motivation och ledarskap. Förvaltningen har identifierat ledarskap som
en viktig faktor för goda resultat och leverans samt medarbetarengagemang. I samband med den nya
organisationen har ledarutvecklingsinsatser genomförts med ledningsgruppen och ledarforum parallellt. Fokus
har legat på relationer, arbetssätt och intern kommunikation. Ambitionen är att arbetssätt och metoder bidrar till
tillit, delaktighet, trygga chefer och medarbetare. Vi förväntar oss att behålla de goda resultaten för hållbart
medarbetarengagemang med de insatser kring ledarskap som vi gör.
Möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid har pågått som ett projekt sedan slutet av 2019. Effekten av fysisk
aktivitet på arbetstid är framför allt högre självskattad hälsa, men också en lägre sjukfrånvaro på sikt. Liksom
med arbetsplatskulturen är fysisk aktivitet på arbetstid en beteendeförändring som tar tid att genomföra. Under
pandemitiden har det varit vanskligt att dra slutsatser kring sjukfrånvaron, men däremot har projektet följts upp
genom en enkät till alla medarbetare i januari 2021. Resultatet visar att medarbetares upplevelse av projektet är
att det bidragit till att de är mer fysisk aktiva än tidigare, att projektet bidragit till ökad arbetsglädje och att
träningsutbudet varit varierat. Medarbetarna lyfter även fram att projektet bidragit till ökad sammanhållning och
att Kungsbacka kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
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Indikatorer

Kungsbacka kommun

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Motivation

79,38

Ledarskap

81,31

Utfall
2021

Målvärde
2021

Sjukfrånvaron ska minska

Ja

Nej

Ja

Ja

Antal anmälda tillbud ska öka

Ja

Ja

Nej

Ja

Antal arbetsskador ska minska

Ja

Nej

Nej

Ja

2.5.2

Marknadsföra och behålla

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Teknik vill vara en arbetsplats med karriärsteg och kompetensutveckling som får våra anställda att utvecklas
inom organisationen. Vi har gott rykte och goda samarbeten med skolor, universitet, arbetsmarknad och
samarbetspartners.
Fokusområde
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Kommentar på nämndmål
Förvaltningen arbetar både för att attrahera framtida medarbetare, såväl som att behålla de medarbetare som
redan arbetar hos oss.
PRAO och praktikplatser är ett led i vår kompetensförsörjning och kan bidra till intresse för det tekniska
yrkesområdet. Pandemin har påverkat förutsättningarna för att kunna erbjuda PRAO- och praktikplatser i
önskad omfattning. En stadigvarande brist på PRAO och praktikplatser kan påverka det framtida intresset att
arbeta inom tekniska yrken, och förvaltningen kommer att uppmärksamma vikten av att erbjuda PRAO- och
praktikplatser.
Nytt för i år är ett utvecklat samarbete med universitet, där vi formulerat och annonserat examensarbeten via
hemsidan. Resultatet av samarbetet utmynnade i en tillsvidareanställning.
Personalomsättningen visar medarbetares vilja att arbeta kvar inom organisationen. Utfallet 2018–2020 visar
personalomsättningen för helåret. Metoden för att mäta personalomsättning har förändrats jämfört med
föregående år, där vi i år enbart tar hänsyn till externa avgångar. Vid en jämförbar beräkning är
personalomsättningen i nivå med delåret för 2020.
Ett led i att behålla medarbetare och kompetens, samt uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att
medarbetarna kan utvecklas och göra intern karriär. Nästa steg i förvaltningens arbete är att synliggöra och
erbjuda interna karriärvägar.
En annan viktig faktor för att trivas på jobbet är att vår arbetsplatskultur genomsyrar vår vardag.
Arbetsplatskulturen hålls levande genom arbetsplatsträffar, utvecklings- och bedömningssamtal. Hur vi har det
följs upp via dialog och enkäter.
Indikatorer
Personalomsättning

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

7,8

7,1

11,7

5,1

Målvärde
2021

Notera att utfallet för personalomsättningen 2021 endast berör första halvåret medan utfall för 2018 - 2020 visar utfall per helår.
Prognosen på helårsbasis är att indikatorn ligger på samma nivå som föregående års utfall.
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3 Uppföljning direktiv
Direktiv är det mest konkreta sätt kommunpolitikerna styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som
ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara
ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda
till en viss tidpunkt. Tjänstepersonerna har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man
genomfört direktiven.

16

Nämnden för Teknik
Delårsrapport augusti 2021

Kungsbacka kommun

4 Personal
4.1 Kompetensförsörjning
4.1.1

Attrahera/rekrytera

Samhällsutvecklingen medför ett stort behov av ingenjörer och tekniker där efterfrågan är större än tillgången.
Vi delar utmaningen om att kompetensförsörja det tekniska yrkesområdet med såväl kommuner, bolag som det
privata näringslivet. I en ambition att hjälpas åt att marknadsföra det tekniska yrkesområdet överlag deltar
representanter från förvaltningen i olika nätverk med fokus på kompetensförsörjning.
Förvaltningen behöver arbeta aktivt med att marknadsföra sig som arbetsgivare med ambition att väcka intresse
för det tekniska yrkesområdet för studenter, redan på grundskolenivå. Under året har förvaltningen liksom
samhället i stort påverkats kraftigt av Covid 19 vilket bland annat medförde att PRAO för högstadieelever
ställdes in under våren. Däremot ställde förvaltningen 23 platser till förfogande för ferieungdomar. Samtliga
platser tillsattes. Förvaltningen har planerat för att kunna ta emot PRAO elever under hösten under förutsättning
att PRAO kommer kunna genomföras med hänsyn till rådande läge vad gäller pandemin. Förvaltningen har
under året rekryterat en Trainee från Göteborgsregionens projekt "Framtidens samhällsbyggare" härutöver
erbjuds praktik i form av LIA (Lärande i arbetslivet) kopplat till olika yrkesutbildningar.
Teknik har en ambition att också erbjuda praktikplats eller anställning till personer inom olika former av
arbetsmarknadsåtgärder och på så sätt bidra till arbetslivserfarenhet och utökad arbetsförmåga.
Förvaltningen marknadsför sig genom deltagande på sociala medier, bland annat Linkedin i samband med
rekryteringar.

4.1.2

Utveckla/behålla

Ledarutveckling inom Teknik påbörjades under 2020 och har fortlöpt under våren med fokus på relationer och
tillit. Dialogen om våra kärnvärden pågår löpande för att uppnå tydlighet och ett gemensamt förhållningssätt.
Inom Teknik finns flera olika yrkesområden representerade och möjligheten att prova annat arbete erbjuds när
intresse och tillfälle uppstår. Förvaltningen har arbetat fram en plan för interna karriärvägar. En översyn av
befattningar pågår parallellt, med ambition att tydliggöra möjligheter till intern karriär.
Medarbetares upplevelse av trivsel och motivation följs upp och diskuteras löpande på arbetsplatsträffar, med en
ambition att synliggöra risk och friskfaktorer samt att skapa förutsättningar för delaktighet i arbetet för en
attraktiv arbetsplats.
Förvaltningens hälsoprojekt har fortlöpt under våren och har varit uppskattat av medarbetare. En uppföljning
under våren visar att projektet bidragit till ökad arbetsglädje, ökad gemenskap och att förvaltningen uppfattas
som en attraktiv arbetsgivare. Medarbetare som trivs på arbetet är goda ambassadörer för verksamheten och
underlättar vår kompetensförsörjning.

4.1.3

Avsluta

I samband med att medarbetare väljer att avsluta sin tjänst erbjuder chefen ett strukturerat samtal för att ge
medarbetaren möjlighet att reflektera kring sin anställning och dela med sig av sådant som upplevts som positivt
och sådant som kan förbättras. Under samtalet fångas också information om varför den anställde väljer att sluta
och vad som eventuellt gör ett annat arbete mer attraktivt. Resultaten av samtalen utgör en grund för ett löpande
arbete med att utveckla organisationen och skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.
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Härutöver görs också en inventering över arbetsuppgifter som behöver lämnas över till någon annan och en plan
för kompetensöverföring. Målsättningen är att börja kompetensöverföringen innan den anställde avslutar sin
tjänst. Utifrån planerade pensionsavgångar strävar förvaltningen efter att ha en plan för kompetensöverföring
över tid.

4.2 Analys personalmått
Vid en analys av personalmått är mätperioden i år justerad och utgår från januari till och med juni istället för
december till och med juni föregående år. Detta påverkar utfallet i mindre omfattning och är omhändertaget i
analysen.
Det är främst en ökning av antal anställda, ett högre frisktal och en lägre sjukfrånvaro som utgör skillnaden från
föregående år. Förvaltningen har växt succesivt under de senaste åren, i takt med ett utökat uppdrag och
omorganisationer.
Frisktal och sjuktal påverkas av varandra. Vad gäller sjukfrånvaron som vid delåret är lägre än motsvarande tid
de senaste åren kan konstateras att pandemin inte medfört någon större påverkan på förvaltningens sjuktal.
Förvaltningens friskvårdsprojekt har vid delåret pågått under 18 månader. Ett önskat resultat av projektet har
varit att det skulle bidra till ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro. Beteendeförändringar tar tid och det är vanskligt
att dra förhastade slutsatser om att den minskade sjukfrånvaron är ett resultat av projektet. Detta i synnerhet
under en tid där arbetssituationen påverkats av åtgärder i pandemins spår tillexempel ökat fokus på hygien,
avstånd, noggrann uppföljning av sjukfrånvaron. Projektet har dock varit uppskattat av medarbetare. Resultatet
av förra höstens medarbetarenkät visade samtidigt på ett uppskattat ledarskap och en hög grad av motivation.
Flera små faktorer som tillsammans främjar ett positivt arbetsklimat och kan bidra till ett högre frisktal och en
lägre sjukfrånvaro.

4.3 Resursmått
Utfall dec
2017 jun 2018

Utfall dec
2018-jun
2019

Utfall dec
2019-jun
2020

Utfall janjun 2021

2,8%

3,1%

2,1%

97,2%

96,9%

97,9%

Andel kvinnor som har deltid

5,1%

5,9%

3,2%

Andel kvinnor som har heltid

94,9%

94,1%

96,8%

Andel män som har deltid

1,5%

1,4%

1,4%

Andel män som har heltid

98,5%

98,6%

98,6%

Namn
Andel deltid
Andel heltid

98%

Anställda andel kvinnor

40%

36,7%

37%

38,8%

Anställda andel män

60%

63,3%

63%

61,2%

Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad

99%

99,3%

99,1%

99,4%

Anställda totalt

174

215

243

258

Antal medarbetare per chef

13,3

11,2

11,9

Antal medarbetare per enhetschef

18,2

17,2

15,9

18,6%

19,3%

19,8%

Medarbetare 30 - 39 år
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Utfall dec
2017 jun 2018

Utfall dec
2018-jun
2019

Utfall dec
2019-jun
2020

Utfall janjun 2021

Medarbetare 40 - 49 år

27,4%

24,7%

27,1%

Medarbetare 50 - 59 år

27%

28,4%

26,7%

Medarbetare 60 år och äldre

17,7%

18,1%

17%

Medarbetare yngre än 30 år

9,3%

9,47%

9,3%

47

47

47

6

4

0

Utfall dec
2017-jun
2018

Utfall dec
2018-jun
2019

Utfall dec
2019-jun
2020

Utfall janjun 2021

Frisknärvaro

57,8%

71,9%

65,2%

71,5%

Frisknärvaro Kvinnor

65,2%

70%

68,8%

77%

Frisknärvaro Män

52,9%

73,1%

63%

68%

Korttidssjukfrånvaro

2,2%

2,7%

2,3%

Korttidssjukfrånvaro Kvinnor

2,4%

2,2%

1,9%

Korttidssjukfrånvaro Män

2,1%

2,9%

2,6%

Långtidssjukfrånvaro

3,6%

2,7%

Långtidssjukfrånvaro Kvinnor

3,9%

1,6%

Namn

Medelålder

47

Pensionsavgångar

4.4 Effektmått
Namn

Långtidssjukfrånvaro Män

0,9%

3,5%

3,4%

3,4%

Personalomsättning

4,8%

4,3%

7,5%

5,1%

Sjukfrånvaro Kvinnor

5,8%

5,3%

6,1%

3,4%

Sjukfrånvaro Män

3,7%

5,6%

6,4%

5,9%

Sjukfrånvaro Totalt

4,6%

5,5%

6,3%

4,9%

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller
mer

22,4%

48,5%

46,7%

38,6%

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller
mer Kvinnor

47,4%

47,9%

31,8%

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller
mer Män

49,2%

46,1%

41%

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre

5,2%

3,8%

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år

4,7%

2,4%

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre

7,8%

7,7%

12,5

7,6

Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd

10,1
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5 Ekonomi
5.1 Uppföljning driftbudget
5.1.1

Uppföljning Drift Skattefinansierad verksamhet
Jan-Aug
2021

Jan-Aug
2020

Avvikelse
2021/2020

Helårsprogno
s 2021

Årsbudge
t 2021

Budgetavvikels
e 2021

Bokslut
2020

59 439

57 143

2 296

81 466

84 666

-3 200

92 213

Verksamhetens kostnader

-183 301

-149 556

-33 745

-268
471

-267 571

-900

-228 381

Varav Personalkostnader

-62 674

-55 654

-7 020

-96 500

-99 900

3 400

-84 154

Varav
Verksamhetskostnader

-50 186

-46 069

-4 117

-108
707

-105 407

-3 300

-87 455

Varav Kapitalkostnader

-48 742

-47 268

-1 474

-63 265

-62 265

-1 000

-44 720

-123 862

-92 413

-31 449

-187
005

-182 905

-4 100

-136 168

Verksamhetens Intäkter

Årets resultat

Sammanfattning
Prognosen pekar på att Tekniks skattefinansierade verksamheter överskrider budget med 4,1 miljoner kronor.
Underskottet härleds delvis till poster som, av nya redovisningsprinciper, belastar på 2021 års
verksamhetskostnader samt att intäkter inte når budgeterad nivå
Analys och kommentar
Jämförelse med samma period föregående år
Intäkterna förväntas bli lägre för 2021 med anledning av minskade intäkter på grund av fortsatt påverkan av
Covid-19. Dock är utfallet något högre jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen förklaras
främst av utökad verksamhet för färdtjänst, där hela kostnaden, och budgeten, numer ligger hos Teknik.
Kapitalkostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år.
Analys och kommentar budgetavvikelse
Intäkter: Covid-19 fortsätter påverka ytterligare en tid. I vissa delar av verksamheten har intäkterna ökat, främst
beroende på bidrag som inkommit, men vi ser en fortsatt minskad intäkt från parkeringsverksamheten på ca 3
miljoner. Byggledning beräknas få en minskad intäkt på cirka 1 miljon kronor. Förväntat utfall blir sammantaget
ca 3,2 miljoner kronor mindre än budgeterat för helåret.
Verksamhetskostnader: I dagsläget har Färdtjänstverksamheten ett överskott på över 5,5 miljoner kronor
gentemot budget. Allt eftersom pandemin avtar så förväntas färdtjänstverksamheten öka igen men når inte satt
budget. Överskottet för färdtjänst väntas bli cirka 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 (2,3 miljoner kronor) på verksamhetens driftbudget.
Detta ger ett underskott på sammanlagt 3,3 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 3,4 miljoner kronor mot budget.
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Kapitalkostnader: Ramjustering om 5 miljoner kronor har gjorts på kapitalkostnaderna, detta påverkar dock inte
resultatet. En del exploateringsprojekt har genererat kapitalkostnader och en del justeringar i budget väntas
fortfarande varav det vid denna prognos råder en del osäkerhet kring det slutliga utfallet.
Förändring helårsprognos
Helårsprognos i delår 2

Helårsprognos i delår 1

Förändring prognos

-4100

-4400

300

Förändring helårsprognos
Skillnaden på totalen förändras endast marginellt men de individuella siffrorna för intäkter och kostnader har
däremot justerats.

Åtgärder vid budgetunderskott
Budgetunderskott som är starkt kopplade till nya redovisningsprinciper är svåra att förutse och att åtgärda. Ingå
åtgärder planeras, överskridandet är inte återkommande och belastar resultatfond.

5.1.2

Uppföljning Drift VA
Årsbudge
t 2021

Budgetavvikels
e 2021

Bokslut
2020

189 01
4

189 338

-324

183 290

5 616

-175
314

-184 338

9 024

-176 825

-31 267

1 212

-51 142

-56 042

4 900

-47 513

-43 725

-44 757

1 032

-69 598

-67 998

-1 600

-67 543

-35 447

-38 819

3 372

-54 574

-59 541

4 967

-61 769

18 293

6 502

11 791

13 700

5 000

8 700

6 465

Jan-Aug
2021

Jan-Aug
2020

Avvikelse
2021/2020

127 520

121 345

6 175

-109 227

-114 843

Varav Personalkostnader

-30 055

Varav
Verksamhetskostnader
Varav Kapitalkostnader

Verksamhetens Intäkter
Verksamhetens
Kostnader

Årets resultat

Helårsprogno
s 2021

Sammanfattning
VA-verksamheten prognostiserar ett överskott om 13,7 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat
på 5 miljoner kronor. Årets resultatprognos är därmed 8,7 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.
Därmed beräknas det egna kapitalet öka med 13,7 miljoner kronor, från 32,6 miljoner kronor vid årsbokslut
2020, till 46,3 miljoner kronor efter årsbokslut 2021.
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Analys och kommentar
Jämförelse med samma period föregående år
Intäkterna är 6,2 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år, vilket beror på fler abonnenter
och höjda avgifter. Brukningsavgifterna är höjda med 3 % och anslutningsavgifterna höjdes med 2 % inför
2021.
Kostnaderna för hela verksamheten är totalt sett 5,6 miljoner kronor lägre än föregående år.
Personalkostnaderna är 1,2 miljoner kronor lägre vilket främst beror på vakanser inom
projektledningsverksamheten. Verksamhetskostnader har minskat med 1 miljoner kronor vilket i huvudsak
beror på att vi har lägre kostnader för hantering av slam. Kapitalkostnaderna för 2021 ligger 3,4 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 13,7 miljoner kronor gentemot budget på ett överskott
på 5 miljoner kronor.
Intäkterna beräknas bli 0,3 miljoner kronor lägre än budget. En marginell förändring som likväl kan utmynna i
att vi uppnår budgetmålet.
Kostnaderna beräknas bli 9 miljoner kronor under budget. Detta beror dels på minskade kapitalkostnader (5
miljoner kronor) för investeringar som inte kommer bli färdiga i år utan fortsätter nästa år. Personalkostnaderna
är lägre på grund av vakanser (4,9 miljoner kronor), som till stor del nu är tillsatta. Övriga
verksamhetskostnader bedöms överstiga budget (1,6 miljoner kronor), beroende på prognostiserade regresskrav
(5,5 miljoner kronor) för översvämningarna i Åsa 2019, samtidigt som lägre kostnader (2 miljoner kronor) för
slam samt lägre kostnader (1 miljon kronor) för underhållsmaterial bidrar till att förbättra resultatet. Lägre
kostnader för underhållsmaterial beror på färre driftstörningar än normalt.
Förändring prognos
Helårsprognos i delår 2

Helårsprognos i delår 1

Förändring prognos

13700

8099

5601

Förändring helårsprognos
Prognosen för intäkter är 1,8 miljoner kronor lägre än i prognos delår 1. Denna post är svår att bedöma då
intäkterna ej är helt linjära under året. Avvikelsen gentemot budget 2021 är dock marginell.
Prognosen för verksamhetskostnader är 4,4 miljoner kronor lägre än i prognos delår 1. Detta beror
huvudsakligen på låga slamkostnader (2 miljoner kronor) samtidigt som kostnader för underhållsmaterial är
lägre än budget (1 miljon kronor).
Prognosen för kapitalkostnaderna är 3,2 miljoner kronor lägre än i prognos delår 1. Detta beror huvudsakligen
på uteblivna kostnader för investeringar som inte kommer bli färdiga i år utan fortsätter kommande år.
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Uppföljning Drift Avfall & Återvinning
Jan-Aug
2021

Jan-Aug
2020

Avvikelse
2021/2020

Helårsprogno
s 2021

Årsbudge
t 2021

Budgetavvikels
e 2021

Bokslut
2020

59 968

60 338

-370

88 983

89 583

-600

86 998

-58 931

-57 360

-1 571

-88 102

-88 702

600

-86 684

-2 927

-2 079

-848

-4 371

-4 371

0

-3 371

Varav
Verksamhetskostnader

-52 662

-54 116

1 454

-81 886

-81 786

-100

-81 535

Varav Kapitalkostnader

-1 210

-594

-616

-1 845

-2 545

700

-1 779

1 037

2 978

-1 941

881

881

0

314

Verksamhetens Intäkter
Verksamhetens
Kostnader
Varav Personalkostnader

Årets resultat

Sammanfattning
Prognosen för Avfall & Återvinning förväntas bli ett överskott på 0,9 miljoner kronor vilket är på samma nivå
som det budgeterade överskottet.
Därmed beräknas det egna kapitalet öka med 0,9 miljoner kronor, från 12,4 miljoner kronor vid årsbokslut 2020,
till 13,3 miljoner kronor efter årsbokslut 2021.
Analys och kommentar
Jämförelse med samma period föregående år
Intäkterna är 0,4 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år, vilket till största del beror på
lägre intäkter för återvunnet material.
Verksamhetens kostnader är 1,6 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 0,6 miljoner kronor lägre än budget.
Verksamhetens kostnader beräknas ligga lägre än budget, och prognosen för helåret är 0,6 miljoner kronor lägre
än budget. Avvikelsen beror till största delen på kapitalkostnaderna beräknas till ca 0,7 miljoner kronor lägre än
budget, samtidigt som verksamhetskostnader blir 0,1 miljoner kronor högre än budget.
Förändring helårsprognos
Helårsprognos i delår 2

Helårsprognos i delår 1

Förändring prognos

881

-300

1181

Förändring helårsprognos
Något högre intäkter än i prognos delår 1. Denna post är svår att bedöma och avvikelsen gentemot budget är
bara en dryg halv procent och kan snabbt ändras.
Kapitalkostnaderna är lägre än i prognos delår 1. Detta beror huvudsakligen på lägre investeringsnivån för
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befintliga återvinningscentraler hålls nere då beslut ännu ej tagits om återvinningscentralernas framtida
placering, samtidigt som räntorna är lägre än budgeterat.

5.1.4

Uppföljning Drift Kungsbacka Bredband
Jan-Aug
2021

Jan-Aug
2020

Avvikelse
2021/2020

Helårsprogno
s 2021

Årsbudge
t 2021

Budgetavvikels
e 2021

Bokslut
2020

18 673

22 051

-3 378

31 740

33 540

-1 800

34 772

-18 516

-18 568

52

-30 925

-31 725

800

-32 511

Varav Personalkostnader

-1 819

-1 295

-524

-3 118

-3 418

300

-3 194

Varav
Verksamhetskostnader

-4 883

-5 080

197

-9 259

-9 759

500

-10 691

Varav Kapitalkostnader

-11 813

-12 194

381

-18 417

-18 417

0

-18 626

157

3 483

-3 326

815

1 815

-1 000

2 261

Verksamhetens Intäkter
Verksamhetens
Kostnader

Årets resultat

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 1 miljon kronor sämre än budget. Prognos för helår är ett överskott på ca 0,8 miljoner kronor.
Personalkostnaderna är 0,3 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 3,4 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 del beror på att nya avtal har inte tillkommit enligt
det som var budgeterat och att det är en förändring av befintliga avtal som sägs upp och tecknas nya avtal med
nya förutsättningar. Detta kommer att plana ut och en uppgång kommer att ske när de nya avtal som är beställda
blir klara och kan levereras under 2022 och 2023.
Verksamhetskostnaderna är ligger i stor sett på samma nivå som föregående år. Personalkostnaderna är högre än
föregående år eftersom nya tjänster tillsats.
Kapitalkostnaderna kommer att bli minde än budgeterat på helåret.
Analys och kommentar budgetavvikelse
Prognosen är ett resultat blir 1 miljoner kronor sämre än budget.
Intäkterna för Bredband kommer inte att nå budget. Det beror på att nya avtal inte har tillkommit enligt det som
var budgeterat och att det är en förändring av befintliga avtal som sägs upp och tecknas nya avtal med nya
förutsättningar som påverkar resultatet kortsiktigt. Detta kommer att plana ut och en uppgång kommer att ske
när de nya avtal som är beställda blir klara och kan levereras under 2022 och 2023.
Kostnaderna bedöms bli 0,8 miljoner kronor lägre än budget som beror på att personalkostnaderna är 0,3
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.
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Analys och kommentar
Förändring helårsprognos
Helårsprognos i delår 2

Helårsprognos i delår 1

Förändring prognos

-1000

-800

-200

Förändring helårsprognos
Förändringen mellan prognosen för Delår 1 och Delår 2, beror på att nya avtal har inte tillkommit enligt det som
var budgeterat och att det är en förändring av befintliga avtal som sägs upp och tecknas nya avtal med nya
förutsättningar, som påverkar resultatet kortsiktigt. Detta kommer att plana ut och en uppgång kommer att ske
när de nya avtal som är beställda blir klara och kan levereras under 2022 och 2023.

5.2 Uppföljning investeringsbudget
5.2.1

Investeringsbudget Skatt

Investeringar (belopp i tkr)
Utfall JanAug 2021

Helårspro
gnos
2021

Årsbudge
t 2021

Avvikels
e 2021

525

1 867

1 900

0

-1 900

-41 913

-29 906

-35 000

-31 864

3 136

3 833

52 015

52 000

13 300

-38 700

-100 760

-78 248

-94 000

-157 382

-63 382

0

0

4 200

13 400

9 200

-3 558

-7 345

-27 000

-33 042

-6 042

-141 873

-61 617

-97 900

-195 588

-97 688

Bokslut
2020
Löpande årliga investeringar
Inkomster
Utgifter
Övriga investeringar
Inkomster
Utgifter
Exploaterings projekt
Inkomster
Utgifter
Netto

Kommentarer
Löpande årliga investeringar
Reinvesteringar i beläggning och belysning är de två områden med behov som innebär ökande kostnader.
Arbeten i enlighet med årets beläggningsplan innebär en ökning med 5 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.
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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 är prognosen nu en avvikelse med 97,7 miljoner kronor mot budget.

Specifikation projekt
Specifikation projekt > 5Mkr (belopp i tkr)
Proj
nr

Namn

Bokslut
2020

Utfall JanAug 2021

Helårspro
gnos
2021

Årsbudge
t 2021

Avvikelse
2021

500
4

Bro Borgmästaregatan

-3369

-5465

-20000

-17789

2211

500
5

GC-väg Hanhals KyrkovägTorkeltorp

-351

-319

-11649

-11649

0

501
0

Skyddsbarriär Aranäs

-162

-2319

-15000

-17540

-2540

501
7

GC-väg Östra Särö södra

-657

-755

-12343

-18343

-6000

502
2

Bro Varla park

0

-164

-4500

-5000

-500

503
4

GC-väg Vallbyvägen

0

0

-12665

-14000

-1335

551
6

Upprustning Kungsbackaån

-73

0

-5116

-5116

0

557
0

Upplag depå

-222

-274

-15700

-15657

43

557
1

Badhuset infrastruktur park

-50626

-8747

-24036

-25836

-1800

414
4

Skår 12:1 expl gata,cirk,park

-2049

-329

-10000

-10151

-151

414
9

Valand utbyggnad gator tek

-216

-2139

-8000

-8784

-784

-139 009

-149 865

-10 856

Summa projekt >5 Mkr

-20 511
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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.
Inlag sporthall infrastruktur. Projektet kommer att gå cirka 1 miljoner kronor över budget varav 160 000
kronor är på grund av yta som har tillkommit.
GC-väg Lerbergsvägen. Utfall 20,7 miljoner kronor.
Bro Ysby. Blir klar under året.
Ombyggnad Kyrkogatan. Har följt budget.

AVVIKELSER:









5.2.2

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. 2,5 miljoner kronor flyttas till 2022.
GC-väg östra Särö södra. Förväntas komma igång i höst och ca 4 miljoner av budgeten används i år.
Dryga 12 miljoner flyttas till 2022.
GC-väg Vallbyvägen. Trolig byggstart 2022. Mestadels, 12,7 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 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 6 miljoner kronor
flyttas framåt.

Investeringsbudget VA

Investeringar (belopp i tkr)
Utfall JanAug 2021

Helårspro
gnos
2021

Årsbudge
t 2021

Avvikelse
2021

24 761,8

33 824

67 929

49 000

-18 929

-122 057,9

-71 333,3

-188 573

-296 850

-108 277

-97 296,1

-37 509,3

-120 644

-247 850

-127 206

Bokslut
2020
Avgiftsfinansierad verksamhet
Inkomster
Utgifter
Netto

Kommentarer
Investeringsbudgeten avviker som helhet med 127 miljoner kronor. Inkomsterna, som varierar år för år beroende
på när projekt blir inflyttningsklara, är enligt prognos knappa 19 miljoner kronor högre än budget. Utgifterna
enligt prognos dryga 108 miljoner kronor lägre än budget, vilket till beror på förseningar i projekt, se vidare
under 2.2.2.1.
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Specifikation projekt
Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr)
Proj
nr

Bokslut
2020

Namn

Utfall JanAug 2021

Helårspro
gnos
2021

Årsbudge
t 2021

Avvikelse
2021

351
5

Reinvestering VA-ledningar

-4076

-8357

-12500

-11345

1155

353
9

Nya serviser befintlig anl IN

16545

20808

25000

15000

-10000

354
0

Reinvesteringar reningsverk

-3630

-745

-14354

-14354

0

359
9

Budget VA-utbyggnadsområden

-846

0

0

-12000

-12000

505
5

Reservvatten Varberg

0

0

-300

-20500

-20200

506
0

Voxlöv/Bjökris

0

0

0

-22500

-22500

506
6

Framtidens avloppskapacitet

-1285

-584

-2000

-25000

-23000

507
3

Fjärås VV - Hammerö
uppdimension

-189

-1446

-16500

-20811

-4311

550
7

Åtgärder reservvatten Göteborg

-94

-66

-90

-22948

-22858

554
7

Vikens pumpstation Etapp 2

-10172

-598,3

-1000

-9521

-8521

555
8

Äskatorp/Hanhals

-5112

-326

-326

15417

15743

351
3

Reinvesteringar pumpstationer

-4433

-5013

-7800

-6836

964

357
9

Spolbil

459
8

Fjärås Bräcka ökat uttag

506
1

Åsa dagvattenledning

352
8

Nya serviser befintlig anl UT

357
5

Fordon, maskiner och redsk VA

506
9

Fjärås Bräcka ny råvattenledni

507
7

Åtgärder tillskottsvatten

0

0

0

-5 500

-5 500

-654

-438

-700

-6 617

-5 917

-212

-352

-400

-9 698

-9 298

-2 405

-5 000

-5 400

-400

0

0

-7 000

-16 756

-9 756

-72

-6

-6 000

-8 928

-2 928

-1 512

-5 000

-5 500

-500

-2 834

-4 013
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Utfall JanAug 2021

Helårspro
gnos
2021

Årsbudge
t 2021

Avvikelse
2021

0

0

-2 000

-7 000

-5 000

Fjärås VV ökad reservoarvolym

0

0

-200

-9 000

-8 800

557
2

Reinvestering vattenproduktion

-55

-934

-2 700

-5 469

-2 769

457
8

Va-sanering Kyrkotorp etapp 4

-12 254

-7 401

16 461

0

-16 461

509
9

Nyponvägens tryckstegringsstat

0

-3,8

-4 995

0

4 995

550
3

Va-sanering Torred et 2 och 3

-5 293

-8 000

0

8 000

556
5

VA-san Hagryd-Dala

-807

-5 000

0

5 000

558
5

Skårby tryckstegring ombyggnad

0

-4 473

-8 100

0

8 100

508
4

VEXP Må 3:13

-26

3 030

-7 000

0

7 000

509
7

VEXP Skårby 6:19

0

-609

-6 000

0

6 000

-17 531,1

-81 504

-215 266

-133 762

Proj
nr

Namn

508
0

Stockalid 1:4 VA utom plan

508
1

Bokslut
2020

-4 916
-42

Summa projekt >5 Mkr

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 kan
genomföras. Åsa dagvatten är försenat på grund av omfattande utredningsarbete där flera omtag gjorts för att
hitta rätt lösning. Utredningar för projektet nytt avloppsreningsverk har inte kostat enligt budget de två första
åren, därav det lägre utfallet. Vikens pumpstation Etapp 2 har också ett mycket lägre utfall, men i detta fall beror
det på att projektkostnaden blev 8 miljoner kr lägre än budgeterat. Ökad reservoarvolym är också försenat.
Fordon, maskiner och redskap VA är lägre än budget då leverans av fordon och maskiner har senarelagts under
de senaste åren, men leveranser börjar nu att inkomma. Korrigering av budget kommer att ske då leasing blivit
ett alternativ gällande fordon med totalvikt mindre än 3,5 ton. Spolbil kommer inte att köpas in.
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Investeringsbudget Avfall & Återvinning

Investeringar (belopp i tkr)
Utfall JanAug 2021

Helårspro
gnos
2021

Årsbudge
t 2021

Avvikelse
2021

0

0

0

0

0

Utgifter

-3 007,2

-1 446,2

-2 950

-6 731

-3 781

Netto

-3 007,2

-1 446,2

-2 950

-6 731

-3 781

Bokslut
2020
Avgiftsfinansierad verksamhet
Inkomster

Kommentarer
En budgetavvikelse på 3,8 miljoner kronor prognostiseras på helår för investeringar inom avfall.
Investeringsnivån för befintliga återvinningscentraler hålls nere då beslut ännu ej tagits om
återvinningscentralernas framtida placering.

5.2.4

Investeringsbudget Kungsbacka Bredband

Investeringar (belopp i tkr)
Utfall JanAug 2021

Helårspro
gnos
2021

Årsbudge
t 2021

Avvikelse
2021

10 000

6 207

9 000

8 000

-1 000

Utgifter

-53 558

-30 950

-45 558

-49 558

-4 000

Netto

-43 558

-24 743

-36 558

-41 558

-5 000

Bokslut
2020
Avgiftsfinansierad verksamhet
Inkomster

Kommentarer
Prognosen är att intäkterna kommer att öka med 1 miljon kronor mot budget och kostnaderna för byggnationer
kommer bli 4 miljoner kronor lägre än budget på grund av förseningar i några projekt, tex, samförläggning när
nya Onsalavägen byggs. Detta kommer att medföra att prognosen för helår 2021 är 5 miljoner kronor mindre än
budget.

Specifikation projekt
Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr)
Proj
nr
452
0

Bokslut
2020

Namn
Kungsbacka bredband

-43558

Summa projekt >5 Mkr

Utfall JanAug 2021

Helårspro
gnos
2021

Årsbudge
t 2021

Avvikelse
2021

-24743

-36558

-41558

-5000

-24 743

-36 558

-41 558

-5 000

Kommentarer
Prognosen är att intäkterna kommer att öka med 1 miljon kronor mot budget, och kostnaderna för byggnationer
kommer bli 4 miljoner kronor lägre än budget på grund av förseningar i några projekt, tex, samförläggning när
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nya Onsala vägen byggs. Detta kommer att medföra att prognosen för helår 2021 är 5 miljoner kronor mindre än
budget.
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6 Viten och rättstvister
Tvistigt belopp
(tkr)

Tvisten avser

Rättsläge

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

Utredningar pågår

12 miljoner
kronor

Hanterat i
bokslut?
6 miljoner
kronor

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.
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7 Verksamhet som utförs av externa aktörer
Andel av
verksamhetsvolym

Verksamhet

Delår
2020

Delår
2021

Kostnad för
verksamhet
Delår
2020

Delår
2021

Teknik Skatt

10,8 %

14,1 %

11 030

25 784

Avfall och Återvinning

82,5 %

83,4 %

46 390

49 153

Kungsbacka Bredbandsnät

0,9 %

0,5 %

60

73

Vatten och Avlopp

7,4 %

5,5

5 625

5 849

Teknik Skatt
Teknik skatt har bland annat snöröjning och viss annan av sin verksamhet ute hos externa utförare som
gräsklippning, busk-och träklippning och parkarbeten. Volymen har ökat i och med den omfördelning av
skötselytor som gjordes mellan Teknik och Service under 2020. Dessutom sker huvuddelen av projektering och
entreprenadarbeten (investeringsprojekt) med stöd av konsulter och externa utförare men detta redovisas ej i
dessa kostnader då det belastar investeringsobjekt och inte driftbudget. Samt att från o med 2021 tog Teknik
över hela färdtjänsten som utförs av extern aktör.
Avfall och Återvinning
När det gäller Avfall och Återvinning så sköts hela insamlingsverksamheten på entreprenad. Kostnader i övrigt
avser anställd personal för att administrera kunder och styra verksamhet samt kapitalkostnader för de
investeringar som behövs.
Kungsbacka Bredbandsnät
Den stora delen av Kungsbacka Bredbandsnät är investeringar för utbyggnad av nätet som helt utförs av externa
entreprenörer. Den del av driftkostnaden som läggs på externa entreprenörer avser viss driftövervakning och
konsulttjänster.
Vatten och Avlopp
När det gäller Vatten och Avlopp kan man dela in driften i tre delar Vattenproduktion, Avloppsrening och
Ledningsnät. Det är i första hand inom ledningsnät som externa utförare är aktuella och då i form av
entreprenadmaskiner som utför planerade arbeten och kallas in vid akuta behov som läckor.
Vattenproduktionen är ett kommunalt monopol och verksamheten är också säkerhetsklassad vilket gör det svårt
att lägga ut på externa utförare.
Avloppsreningen sker i egen regi. Extern drift skulle eventuellt vara möjlig men är ovanlig inom VAverksamheter i Sverige.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-18
Diarienummer

TE 2021-00641

Projekt stärkt vattenförsörjning inom Göteborgsregionen
Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik beslutar att förvaltningen ska delta i projektet ” Stärkt vattenförsörjning inom
Göteborgsregionen”.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionen har under många år haft en stark tillväxt, och räknar med en fortsatt stor
befolkningsökning. De senaste åren har vattenbrist förekommit i flera av kommunerna i regionen, i
flera fall med vattenrestriktioner och bevattningsförbud som följd. Med prognoser om kraftig
befolkningstillväxt finns omfattande behov av att förstärka systemet och klargöra hur ökningen ska
hanteras. Förstärkningsbehov kan finnas avseende möjligheten att öka kapaciteten av råvatten,
producera dricksvatten och/eller leverera vatten över kommungränser.
Projektet är ett steg i att fördjupa och utveckla samarbetet med utgångspunkt från Regional
vattenförsörjningsplan för GR från 2011, reviderad 2020. Förutsättning för deltagande är politiskt
mandat i respektive kommun. Regionens kommuner arbetar redan idag i olika mån med att utveckla
sin vattenförsörjning och samarbete med andra både inom och utom regionen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-18
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Göteborgsregionen, GR

Beskrivning av ärendet
Göteborgsregionen har under många år haft en stark tillväxt, och räknar med en fortsatt stor
befolkningsökning. De senaste åren har vattenbrist förekommit i flera av kommunerna i regionen, i
flera fall med vattenrestriktioner och bevattningsförbud som följd. Varma och torra somrar är
Vatten & Avfall
Annika Malm
0300 83 43 33
Verksamhetschef

1 (3)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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utmanande för många huvudmän, inte minst för de som försörjs av mindre råvattentäkter.
Klimatmodeller talar för att detta i framtiden är att betrakta som en allt större utmaning.
Med prognoser om kraftig befolkningstillväxt finns omfattande behov av att förstärka systemet och
klargöra hur ökningen ska hanteras. Förstärkningsbehov kan finnas avseende möjligheten att öka
kapaciteten av råvatten, producera dricksvatten och/eller leverera vatten över kommungränser.
Regionen har direkt eller indirekt ett stort beroende av Göta älv. Händelser i Göta älv eller i
råvattenförsörjningssystemet kopplat till Göta älv kan få omfattande konsekvenser för
råvattenförsörjningen och därmed dricksvattenförsörjningen i hela eller delar av regionen. Möjligheten
att stötta upp varandra med avseende på råvatten är begränsad, även om vissa resurser samnyttjas och
viss potential till ökad nyttjandegrad kan finnas. För att få största möjliga nytta av investeringar i syfte
att stärka regionens råvattenförsörjning bör fokus ligga på att regionen i sin helhet har tillräckligt god
försörjning, inte att varje huvudman eller produktionsanläggning kan klara alla eventualiteter.
Dricksvatten i Göteborgsregionen produceras på ett antal anläggningar av ett antal olika huvudmän
men levereras ut i distributionsnät med olika omfattande förbindelsepunkter mellan kommunerna.
Möjligheter att stötta varandra med dricksvatten via distributionsnätet är varierande, från mycket goda
till begränsade. Med planering finns goda möjligheter att nyttja systemet bättre i sin helhet.
Förstärkning i en kommun kan vara det bästa sättet att hantera det ökade behovet i en a nnan kommun.
Exempelvis kan utbyggnad av ett vattenverk i en kommun ge förutsättningar för befolkningsökning i
grannkommunen. Det finns behov av att skapa en modell för att tydliggöra värdet av denna nytta, både
i vardag och i kris. En modell för överenskommelser är förutsättning för investeringsvilja och
ömsesidigt intresse för långsiktigt samarbete kommuner emellan.
Kommunerna i Göteborgsregionen har samarbetat kring vattenförsörjning i Regional
vattenförsörjningsplan från 2011, reviderad 2020, och nu senast i projektet HÅVAR, där ett
kunskapsunderlag över framtida vattenbehov kopplas till tillgängliga vattenresurser i regionen.
Projektet är ett steg i att fördjupa och utveckla samarbetet med utgångspunkt från Regional
vattenförsörjningsplan för GR. Förutsättning för deltagande är politiskt mandat i respektive kommun.
Regionens kommuner arbetar redan idag i olika mån med att utveckla sin vattenförsörjning och
samarbete med andra både inom och utom regionen.
Projektet har följande målsättningar:
•

Stärkt vattenförsörjning i Göteborgsregionens kommuner genom att säkra råvattenresurser till
strategiska produktionsanläggningar. Även reservvatten ska beaktas, och eventuellt nödvatten.

•

Tydliggöra hur prognosticerad befolkningstillväxt ska omhändertas med avseende på
dricksvattenförsörjning.

•

Möjliggöra utökat samarbete kring vattenresurser genom att ta fram modeller för samverkan
mellan kommuner för mer effektivt nyttjande samt undersöka ekonomiska
fördelningsprinciper.
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Formell styrgrupp för projektet utgörs av GRs chefsnätverk inom vatten och avfall. Kretslopp och
vatten, Göteborgs Stad är ansvarig projektledare för projektet med stöd av biträdande projektledare
från GR. Kostnad för projektledning och samordning om ca 1 400 000 kr har till Länsstyrelsens
utlysning, där medfinansiering består av kommunernas tid. Mindre ekonomiska bidrag kan behövas
från kommunerna.
Karl Lundgren

Annika Malm

Förvaltningschef

Verksamhetschef
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-08-30

§ 75
Dnr 2021-00641
Projekt stärkt vattenförsörjning inom Göteborgsregionen
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik beslutar att förvaltningen ska delta i projektet ” Stärkt
vattenförsörjning inom Göteborgsregionen”.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionen har under många år haft en stark tillväxt, och räknar med en
fortsatt stor befolkningsökning. De senaste åren har vattenbrist förekommit i flera av
kommunerna i regionen, i flera fall med vattenrestriktioner och bevattningsförbud
som följd. Med prognoser om kraftig befolkningstillväxt finns omfattande behov av
att förstärka systemet och klargöra hur ökningen ska hanteras. Förstärkningsbehov
kan finnas avseende möjligheten att öka kapaciteten av råvatten, producera
dricksvatten och/eller leverera vatten över kommungränser.
Projektet är ett steg i att fördjupa och utveckla samarbetet med utgångspunkt från
Regional vattenförsörjningsplan för GR från 2011, reviderad 2020. Förutsättning för
deltagande är politiskt mandat i respektive kommun. Regionens kommuner arbetar
redan idag i olika mån med att utveckla sin vattenförsörjning och samarbete med
andra både inom och utom regionen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-18
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

2021-09-10
Diarienummer

TE 2021-00790

Avsiktsförklaring avseende samverkan kring vatten- och avloppsförsörjning Göteborg
- Kungsbacka
Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner att avsiktsförklaring avseende samverkan kring vatten- och
avloppsförsörjning tecknas mellan Kungsbacka kommun, genom nämnden för Teknik och Göteborgs
Stad, genom Kretslopp och vattennämnden.
Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen och ordföranden för nämnden att teckna avtal.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun avser att teckna en avsiktsförklaring om samverkan kring
vatten- och avloppsförsörjning. Kommunerna har en lång tradition av samverkan i frågor som rör
vatten- och avloppsverksamheten. Kommunerna önskar nu ytterligare fördjupa och förstärka detta
samarbete. I dialog mellan förvaltningscheferna för Kretslopp och vatten i Göteborg och förvaltningen
för Teknik i Kungsbacka har ett antal viktiga samarbetsfrågor identifierats såsom ömsesidigt
drickvattenkomplement, nödavledning av spillvatten och förnyelseplanering.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-10
Beslutet skickas till
Kretslopp och vatten i Göteborg

Karl Lundgren

Annika Malm

Förvaltningschef

Verksamhetschef

1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

TEKNIK YTTRANDEN JULI 2021

Datum

2021-08-17
Sida

1(3)

Datum
2021-07-29

Riktning
UPPR

2021-07-23

UPPR

2021-07-23

UPPR

2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22

UPPR
U
UPPR

2021-07-22

UPPR

2021-07-16

UPPR

2021-07-14

UPPR

2021-07-12
2021-07-12

UPPR
UPPR

2021-07-12

UPPR

Beskrivning
Yttrande Teknik - enskild avloppsanläggning,
STORMHULT 1:11, MH 2020/3766
Yttrande Teknik - Angående parkering, vändplats för
sopbil, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning,
avlopp, avfallshantering samt samhällsservice i övrigt Åsa 3:18, BN 2021-001937
Yttrande Teknik - Granskningsutskick, detaljplan för
verksamhetsområde inom del av Varla 2:198 m.fl. BN
2018-00026
Yttrande Teknik markupplåtelse Barnkalaset
Yttrande Teknik om transportdispens
Yttrande Teknik - Angående parkering och trafiksäkerhe
- Nedre Ögärdet 2:14, BN 2021-001179
Kompletterande yttrande Teknik - Placering av
transformatorstation, Lärkan 16 BN 2021-000930
Yttrande Teknik - Angående parkering, trafiksäkerhet,
avfallshantering, fettavskiljare inklusive tömningsplats
och påkoppling till VA-förening - Almedal 1:4, BN 2021000815
Yttrande Teknik - Kitesurfinganläggning, RÅGELUND
1:95, BN 2021-000515
Yttrande Teknik - vägdragning Bröndome 3:35
Yttrande Teknik - placeringen och utformning av
nybyggnad av komplementbyggnad i
vattenskyddsområde, VALLBY 3:9, BN 2021-001954
Yttrande Teknik - Angående vägbredd och vändplats för
sopbil - Bröndome 1:74, BN 2021-000982

Diarienummer
2021-00668
2021-00620

2021-00568

2021-00673
2021-00662
2021-00621
2021-00413
2021-00574

2021-00631
2021-00635
2021-00644

2021-00625

Sida

2(3)

Datum
2021-07-08

Riktning
UPPR

2021-07-08

UPPR

2021-07-08

UPPR

2021-07-08

UPPR

2021-07-08

UPPR

2021-07-08

UPPR

2021-07-07
2021-07-07

UPPR
UPPR

2021-07-07

UPPR

2021-07-06

UPPR

2021-07-06
2021-07-05
2021-07-05

UPPR
UPPR
UPPR

2021-07-05

UPPR

2021-07-04

UPPR

2021-07-02

UPPR

Beskrivning
Yttrande Teknik - Begäran om yttrande, enskild
avloppsanläggning, FJÄLEBO 2:31, MH 2021-1999
Yttrande Teknik - Angående placering av
transformatorstation - Almedal 1:4, BN 2021-001984
Yttrande Teknik - Angående placering av
transformatorstation - Varla 2:186, BN 2021-001951
Yttrande Teknik - Vatten- och avlopp och eventuellt
andra aktuella frågor, RÖRVIK 2:2, BN 2020-002831
Yttrande Teknik - Angående anordnande av ny utfart,
väglutning samt sophämtning - Nötegång 2:221, BN
2021-000718
Yttrande Teknik - Angående möjligheterna att ordna
trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt
till fastighet Kyvik 4:70, BN 2019-000524
Yttrande Teknik om transportdispens
Yttrande Teknik - Angående möjlighet att ansluta till
kommunalt vatten och avlopp - Gällinge 1:12, BN 2020003203
Yttrande Teknik angående möjlighet till sophämtning
Vallda 4:81
Yttrande Teknik - Angående enskild avloppsanläggning Boatorp 1:12, MH 2021/2724
Yttrande Teknik-Antikrundan Tjolöholm
Yttrande Teknik, Bilaga, mall vändplats renhållning
Yttrande Teknik - Anmälan installation av avskiljare Björkris Vård & Omsorgsboende
Yttrande Teknik - Angående vägbredd, väglutning och
vändplats för sopbil samt VA-anslutning, LUNNA 8:8,
BN 2021-001437
Yttrande Teknik - Angående placering av
transformatorstation - Tom 5:2, BN 2021-001217
Yttrande Teknik - Angående placering av
transformatorstation - Sandbäck 2:1, BN 2021-001767

Diarienummer
2021-00634
2021-00612
2021-00611
2021-00593
2021-00587

2021-00572

2021-00633
2021-00630

2021-00603
2021-00628
2021-00615
2021-00620
2021-00550
2021-00595

2021-00506
2021-00582

Sida
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Datum
2021-07-01
2021-07-01
2021-07-01
2021-07-01
2021-07-01
2021-07-01
2021-07-01

Riktning
UPPR
UPPR
UPPR
UPPR
UPPR
UPPR
UPPR

2021-07-01

UPPR

Beskrivning
Yttrande Teknik - Trubadurkvällar i Badhusparken
Yttrande Teknik - Veteranbilsträff Kungsbacka torg
Yttrande Teknik-Aktiviteter i Badhusparken
Yttrande Teknik-sommarkonserter Tjolöholm
Yttrande Teknik Transportdispens
Yttrande Teknik-Zumbadans i Åsa & Kungsbacka
Yttrande Teknik - Angående sophantering o
tillgänglighet för sopbil Gräppås 1:12
Yttrande Teknik - Angående placering av fastighet i nära
anslutning till vattenskyddsområde, vändplats för sopbil
& slambil för enskilt avlopp, inklusive tömningsplats Rossared 2:3, BN 2021-000451

Diarienummer
2021-00607
2021-00600
2021-00591
2021-00586
2021-00613
2021-00584
2021-00601
2021-00589

Datum

2021-08-16
Diarienummer

2021-0004

Delegeringsbeslut Teknik 2021
Delegeringsbeslut JUNI rapportering SEPTEMBER
Punkt i
delegeringsordning Beslutsdatum
3.15
6 juni 2021
Under maj
4.4
och juni
4.5
Under juni

Delegat
FC

Beskrivning
Utsett tillfälligt dataskydsombud för nämnden

Trafikingenjör
Tekniksamordnare

4 st tillfälliga lokala trafikföreskrifter
Dispenser från trafikföreskrift
4 stycken

Trafiksamordnare

2 transportdispensbeslut – breda, långa och tunga
transporter
8 st väghållarbeslut
Flyttning av fordon
5 stycken

4.6

Under maj
och juni

Trafikingenjör

4.7

Under juni

Tekniksamordnare
Felparkeringsavgifter juni (gatumark): 712 st

Under juni
4.9
Under juni
4.9.1
4.10
4.11

Under juni

Vägingenjör

Kontrollavgifter juni (tomtmark): 265 st
11 st beslut att avskriva kontrollavgift
27 beslut om tillstånd att schakta i gator och
trafikanordningsplan

Under juni

Vägingenjör

Under juni

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Färdtjänstutredare Beviljade: 26
Avslagna: 1
Beslut om färdtjänst
Färdtjänstutredare Beviljade: 69

4.12
Under juni

5.1

Trafikövervakare
EC Parkering o
Tillstånd

8 st beslut om enbart trafikanordningsplan

Avslagna: 2
Teknik
Emelie Hjertén
emelie.hjerten@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

Under juni

5.4

2 (2)

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Färdtjänstutredare Beviljade: 9

Avslagna: 8.3

Under juni

Administratör

15 beslut om tillfälligt uppehåll från sophämtning

Under juni

Enhetschef Trafik &
Utemiljö

Anställning av Utvecklingssamordnare till Trafik &
Utemiljö

Under juni

Enhetschef KBA
Bredbandsnät

Anställning av Bredbandstekniker

OF

Besluta om deltagande på årets måldag, vid två tillfällen
(juni & september)

10.1.2

10.1.2
Juni
10.3.6

YTTRANDEN TEKNIK AUGUSTI 2021
Nedan yttranden är delegeringsbeslut enligt nämnden för
Tekniks delegeringsförteckning, 2021-06-16 § 76
Sida

1(2)

Datum
2021-08-30

2021-08-30
2021-08-30

2021-08-27
2021-08-27
2021-08-26
2021-08-25
2021-08-24
2021-08-24
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-18

Beskrivning
Yttrande Teknik - Angående vändplats för sopbil &
slambil för enskilt avlopp, ÄSKATORP 21:5, BN 2021001892
Yttrande Teknik - Fråga en muslim - Kungsbacka torg
Yttrande Teknik - Granskningsutskick, ändring av
detaljplan för handel inom Frillesås-Rya 1.216 m.fl. i
Frillesås BN 2021-00010
Yttrande Teknik - Trafiksäkerhetsbedömning för
skolskjuts, Bueråsvägen - Iseråsskolan
Yttrande Teknik - Granskningsutskick Detaljplan för
verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 mfl, 2016-00088
Yttrande Teknik - sophantering och avtal med VAförening, ALSLÖV 21:1, BN 2020-003288
Yttrande Teknik-SS Kaparen Gottskär
Yttrande Teknik - Transportdispens TRV 2021/90689
Yttrande Teknik - Parkering och framkomlighet för
sopbil, reviderat ärende, Gällinge 1:49, BN 2021-00140
Yttrande Teknik Transportdispens
Yttrande Teknik - sophantering och avtal med VAförening, TOM 10:11 och TOM 10:10, BN 2020-002702
Yttrande Teknik - Inhägnat arbetsområde
Drottninggatan/Tingberget
Yttrande Teknik - Inhägnat arbetsområde Dioritvägen,
A464.573/2021
Yttrande Teknik - Ändrad användning av kontorshus,
grannhörande, Infarten 2, BN 2021-002129
Yttrande Teknik-Ljusmanifestation-Fred i Afghanistan

Diarienummer
2021-00755

2021-00695
2021-00746

2021-00730
2021-00671
2021-00667
2021-00743
2021-00742
2021-00684
2021-00742
2021-00666
2021-00732
2021-00729
2021-00675
2021-00720

Sida

2(2)

Datum
2021-08-17
2021-08-17
2021-08-16
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-04

Beskrivning
Yttrande Teknik - möjligheten att ansluta fastigheten till
kommunalt vatten och avlopp VALLDA 4:81
Yttrande Teknik - Parkering, tillfarter, trafiksäkerhet och
vändplats för sopbil, FINKEN 1
Yttrande Teknik - angående enskild avloppsanläggning BOATORP 2:10 2021/3303-7
Yttrande Teknik - Byggställning Särö Vårdcentral,
A433.437/2021
Yttrande Teknik - Uteservering Nanjia AB
Yttrande Teknik - transportdispens TRV 2021/83279

Diarienummer
2021-00718
2021-00677
2021-00698
2021-00682
2021-00678
2021-00686

Datum

2021-09-08
Diarienummer

2021-0004
Delegeringsbeslut Teknik 2021

Delegeringsbeslut juli-augusti, rapportering september
Punkt i
delegeringsordning

Beslutsdatum Delegat

Tecknade avtal
3.18 / 9.6
Under juli FC
3.3

30 juli Arkivarie

3.6

Under juli FC

3.21

EC Kungsbacka
Under juli Bredbandsnät
Trafikingenjör

4.3.1

2021-08-30

4.3.1

2021-08-30

4.3.1

2021-08-30

4.3.1

2021-08-30

Trafikingenjör
Trafikingenjör
Trafikingenjör
Trafikingenjör
4.4

2021-08-25
Trafikingenjör

4.4

2021-08-30

4.4

2021-08-30

4.4
4.5

Trafikingenjör
2021-08-30
2021-08-30 Trafikingenjör

Trafikingenjör

Teknik
Emelie Hjertén
emelie.hjerten@kungsbacka.se

Beskrivning
Tecknat avtal med HD Biorec (spridning av slam)
Tecknat avtal med Ströman maskin AB (inköp av
sopmaskin)
Tecknat avtal om tillfälliga omledningsvägar vid
Göteborgsvägen, Björkris Etapp 2A
Tecknat avtal om filterbotten Hammargård
Avslagsbeslut (till viss del) beträffande begäran om
utlämnande av allmän handling, TE 2021-00685
Utsett ombud med rätt att föra talan i mål M 2065-21
vid Mark- och Miljödomstolen angående lag om
allmänna vattentjänster, översvämmad fastighet i Åsa
2020-00091
Sökt bidrag för bredbandsutbyggnad för tre områden av
PTS-Bredbandsstöd 2021. Två områden i Förlanda och
ett i Onsala
Upphävanden av inaktuell trafikföreskrift Gnejsvägen,
1384 2021-00193
Upphävanden av inaktuell trafikföreskrift Kyrkogatan,
1384 2021-00195
Upphävanden av inaktuell trafikföreskrift
Borgmästaregatan, 1384 2021-00196
Upphävanden av inaktuell trafikföreskrift
Skogskyrkogården, 1384 2021-00199
Beslut om tillfällig trafikföreskrift
Gottskärsvägen 1384 2021-00149
Beslut om tillfällig trafikföreskrift
Skogskyrkogården 1384 2021-00198
Beslut om tillfällig trafikföreskrift
Kyrkogatan 1384 2021-00192
Beslut om tillfällig trafikföreskrift
Borgmästaregatan 1384 2021-00197
17 st beslut om revidering av befintliga permanenta
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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föreskrifter; Storgatan, Gårdskullavägen,
Godhemsgatan, Lundegrens gata, Svangatan * 2,
Kaptensgatan, Skogsallén, Sörviksvägen,
Skytteviksvägen, Britta Lena, Orsnäs, Badviksvägen,
Smidesvägen * 2, Åleviksvägen, Gnejsvägen
4.7

4.8
4.10
4.11

Trafikingenjör/
Under juli-aug Samordnare
Under
juli/aug Samordnare
2021-08-25 Trafikingenjör
EC Parkering &
Under juli-aug Tillstånd

7 st beslut om dispenser från lokala trafikföreskrifter
1 beslut till transportör om undantag från
bestämmelserna om största tillåtna fordonsbredd,
-längd och -vikt
Beslut om föreskrift vid vägarbete eller liknande arbete,
Storgatan, 1384 2021:00151
2 st beslut om flyttning av fordon
Felparkeringsavgifter juli (gatumark): 827 st
Kontrollavgifter juli (tomtmark): 276 st
Felparkeringsavgifter augusti (gatumark): 648 st

4.13
4.14
4.15

4.16
5.1

5.3

8.3

8.6
9.4

Under
juli-augusti Trafikövervakare
Under juliaugusti Vägtekniker
Under juliaugusti Vägtekniker
Under
juli-augusti Färdtjänstutredare
Under
juli-augusti Färdtjänstutredare
Under
juli-augusti

Färdtjänstutredare

Under juli och Handläggare,
administratör och
augusti
systemadministratör
Under juli och
Handläggare,
augusti
administratör och
systemadministratör
210818
VC

Kontrollavgifter augusti (tomtmark): 198 st
4 beslut i juli, och 6 beslut i augusti om tillstånd att
schakta i gator och trafikanordningsplan
3 i juli och 2 beslut i augusti om enbart
trafikanordningsplan
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Beviljade: 22
Avslagna: 2
Beslut om färdtjänst
Beviljade: 91
Avslagna: 1
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Beviljade: 20
Avslagna: 8 beslut om tillfälligt uppehåll från sophämtning i juli
6 beslut om tillfälligt uppehåll från sophämtning i
augusti
1 beslut om godkännande av kompostering av matavfall
i juli.
7 beslut om godkännande av kompostering av matavfall
i augusti.
Beslut om nedskrivning av fordran till fastighetsägare
med 1209 kr i ränta och uppläggningsavgift, 2021-00745
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17 augusti
9.7

VC
20 augusti

9.7

FC

Besluta om utbetalning av skadeståndskrav avseende
bortsprängd mur 2018-00767
Beslutat om utbetalning av självriskkostnad avseende
avgrävd fiberkabel Britta Lenas Gata under 2020

