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1 Översiktlig beskrivning av nämnden 

1.1 Nämndens uppdrag 
Nämndens uppdrag är att ansvara för kommunens uppgifter inom 

- gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och parkering, 
- förvaltning av parker, lekplatser och allmän platsmark där kommunen är huvudman, 

- vattenförsörjning och avloppshantering, 
- renhållning, avfallshantering och återvinning, 

- färdtjänst och riksfärdtjänst, samt 
- Kungsbacka bredbandsnät 

Ansvaret innebär också att respektive område ansvarar för att utforma, förvalta och utveckla 
verksamheten. Detta görs genom att: 

- verka för god försörjning och planering av kommunens infrastruktur 
- svara för nyanläggning av infrastruktur, 

- svara för förnyelse, underhåll och drift, 
- utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och 
nya tekniska förutsättningar, samt 
- bidra till att uppfylla kommunens mål i nära samarbete med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden 
med flera 

1.2 Verksamhetens omfattning 
Nämndens verksamhet sköts av förvaltningen för Teknik och leds av förvaltningschefen. 

Medarbetarna är lokaliserade till flera platser. Driftenheterna för Rörnät, Trafik & Utemiljö samt 
Depån finns på Teknikens Hus, Dricksvatten på vattenverket vid Fjärås Bräcka och Avloppsrening 
vid kommunens fyra avloppsreningsverk. Förvaltningens ledning och administrativa funktioner; 
Verksamhetsstöd, Planering VA, Planering Trafik & Utemiljö, Avfall & Återvinning, Kundstöd & 
Utredning, Parkering & Tillstånd samt Kungsbacka bredbandsnät finns i Stadshuset. På Teknik 
arbetar cirka 260 personer. Under sommaren förstärker vi ytterligare med säsongsarbetare. 

Tekniks verksamheter har en sammanlagd ekonomi på drygt 870 miljoner kronor per år. Budgeten 
delas in i driftbudget, cirka 525 miljoner kronor, och investeringsbudget, ca 345 miljoner kronor. 
Dessutom utför Teknik exploateringsprojekt på uppdrag av Kommunstyrelsen. 
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Teknik ansvarar bland annat för 130 km gång- och cykelväg, 15 600 belysningspunkter, 130 
pumpstationer, 7000 ton slam där näringsämnen kunnat återföras från reningsverk till åkermark, 
5 000 000 kubikmeter dricksvatten, renar avlopp från 60 000 personer, 180 mil vatten- och 
avloppsledningar, hämtar avfall från 30 000 kunder, bygger ut fiberförbindelse för 1000 fastigheter 
per år, planterar 40 000 sommarblommor och driver runt 150 infrastrukturprojekt i kommunen. 

1.3 Nämnd/styrelse 
Nämnden för Teknik har nio ledamöter och åtta ersättare. 

Ärenden till nämnden bereds av ett arbetsutskott som består av fyra ordinarie ledamöter samt tre 
ersättare. Nämnd och arbetsutskott sammanträder normalt 11 gånger per år, en gång per månad med 
undantag för juli. Presidiet (ordförande och vice ordförande) sammanträder minst en gång per 
månad med undantag för juli. Presidiet träffar även andra nämnders presidier för att diskutera 
gemensamma frågor vid några tillfällen per år. 
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1.4 Förvaltningens organisation 

 
Förvaltningens är organiserad i tre verksamheter samt fyra fristående enheter. Förvaltningschefen 
leder förvaltningen med stöd av ledningsgrupp. 

Vatten & Avfall 
Verksamheten är indelad i sju enheter: Planering VA, Dricksvatten, Rörnät, Avloppsrening, Avfall 
& Återvinning och Kundstöd & Utredning. På reningsverket finns också ett laboratorium som 
fungerar som en egen enhet, organiserat direkt under biträdande verksamhetschef. 
Verksamheten ansvarar för leverans, förvaltning och utbyggnad av VA- och avfallsverksamheten. I 
detta ingår även att hantera VA-anslutningar, avfallsabonnemang, fakturering samt systemstöd 
kring vatten och avlopp. 

VA-verksamhetens uppgift är att producera och leverera dricksvatten samt avleda och rena 
avloppsvatten på ett hållbart sätt. För att säkerställa leverans dygnet runt, året om finns det alltid 
personal i beredskap för att laga läckor på ledningsnät eller åtgärda driftproblem på vatten- och 
avloppsreningsverk. 

Avfall & Återvinningsverksamhetens uppgift är insamling av hushållsavfall i hela kommunen samt 
drift av återvinningscentralerna i Klovsten, Frillesås och Barnamossen samt drift av Klovstens 
omlastningsstation. Utöver tömning av avfallskärl på fastigheter inkluderar hushållsavfall även 
tömning av slam från enskilda avlopp och mottagning av latrinavfall. 

Trafik & Utemiljö 
Verksamheten består av fem enheter: Planering Trafik & Utemiljö, Parkering & Tillstånd, Drift 
Gata, Drift Park och Drift Fritidsanläggningar. 
Verksamheten ansvarar för försörjning, förvaltning, underhåll och utbyggnad av kommunens gator, 
vägar, gång- och cykelbanor, torg, parker och grönytor samt belysning. Dessutom utförs drift och 
underhåll åt förvaltningen för Kultur och fritid på badplatser, idrottsplatser, motionsspår med mera. 
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Verksamheten utför skötsel av utemiljö på kommunens skolor på uppdrag av förvaltningen för 
Service. 
Verksamheten ansvarar också för myndighetsutövning i form av lokala trafikföreskrifter, 
parkeringsövervakning, färdtjänstutredningar och olika tillstånd för bland annat rörelsehindrade och 
nyttjande av allmän plats i Kungsbacka kommun. 

Projekt & Bygg 
Verksamheten består av två enheter: Projektledning och Byggledning. 

Verksamheten ansvarar för att utföra entreprenadprojekt på uppdrag av förvaltningens övriga 
verksamheter eller andra förvaltningar/nämnder. En stor del i uppdraget är att samordna 
förvaltningens projekt internt samt med andra projekt inom kommunen. Förutom byggledning av 
anläggningsentreprenader med Teknik som huvudman, arbetar Byggledning även för andra 
huvudmän i kommunen. 

Kungsbacka Bredbandsnät 
Kungsbacka Bredbandsnät är en avgiftsfinansierad verksamhet. Intäkterna från den kommersiella 
och kommunala verksamheten täcker idag kostnaderna för drift och utbyggnad inom Kungsbacka 
kommuns geografiska område. Kommunens egen personal arbetar med planering, information och 
administration. All byggnation sker med entreprenörer. 

Verksamhetsstöd  
Uppdraget är att stödja verksamheterna inom ekonomi, HR, registratur, kommunikation, GIS, 
GDPR och nämndarbete. Verksamhetsstöd ska underlätta för chefer och medarbetare så att Teknik 
kan uppfylla sitt uppdrag gentemot medborgarna på ett effektivt och rättssäkert sätt. 

Teknikens hus depå 
Depån stödjer verksamheter som utgår från Teknikens hus. Dessa tillhör organisatoriskt olika 
förvaltningar men får stöd med administration, lagerhållning, verkstadsarbete med mera. 

Styrning 
Inom styrning finns kompetens för HR, ekonomi och utveckling. Uppdraget är att stödja och styra 
förvaltningen inom dessa områden. 
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2 Så här styrs kommunen 
Verksamheterna styrs genom en levande vision, tydliga mål, en gemensam arbetsplatskultur och en 
tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i 
kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer vad som ska göras och formulerar mål och 
direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan hur det ska göras, vilket beskrivs i 
genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att utvärdera resultatet och för att återföra 
erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt. 
Med Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt samarbetar vi för att nyttja resurserna på 
bästa sätt för hela kommunen och för att kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänster för de vi 
är till för. Vi har hela kommunen i fokus inte bara den enskilda verksamheten. 

Vår styrning och ledning är tillitsbaserad för att kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och 
skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel 
mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, invånare, 
företag och organisationer. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa. Vi samarbetar och är 
ödmjuka för varandras arbetsområden och kompetens. 
Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller 
mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana 
styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande. 

En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är en förutsättning för 
att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog. 

Det här är Kungsbackas styrmodell 
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2.1 Så här styr nämnden 
Nämnden för Teknik beslutar om en nämndbudget för kommande år utifrån kommunfullmäktiges 
budget. I nämndbudgeten lämnas de politiska målen och de ekonomiska förutsättningarna att 
bedriva verksamheten och uppnå målen över till förvaltningen. 
Nämndmålen bidrar till att realisera kommunfullmäktiges mål och vision 2030. Utöver nämndmålen 
kan både kommunfullmäktige och nämnderna anta direktiv. Ett direktiv är en konkret uppgift som 
förvaltningen ska hantera under en begränsad period. För 2022 finns inga direktiv till förvaltningen. 

Utifrån nämndbudgeten skapas förvaltningsbudgeten. Den innehåller aktiviteter från förvaltningen 
för att uppnå de mål som politikerna satt upp, samt fördelningen av de ekonomiska resurserna inom 
förvaltningen. 
Nämnden beslutar årligen om en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet 
fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån en väsentlighets- och 
riskanalys beslutas ett antal områden som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

Nämnden följer upp förvaltningens arbete genom en uppföljning per april, en delårsrapport per 
augusti och årsredovisning, samt genom kvalitetsberättelse för färdtjänsten och uppföljningsrapport 
för intern kontroll. Uppföljningarna omfattar bland annat ekonomisk redovisning, måluppfyllnad, 
systematiskt arbetsmiljöarbete, synpunkter och klagomål och granskningar av verksamheten. Därtill 
sker en löpande dialog mellan nämnd och förvaltning under året. 

Förvaltningschefen är på delegation av nämnden ansvarig för att förvaltningen leds och styrs i 
enlighet med för verksamheten gällande lagar och föreskrifter samt utifrån ovan beskriven 
verksamhetsstyrning och uppföljning. 
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3 Visionen visar vart vi vill 
Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det 
ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden. 

I Kungsbacka växer framtiden 
I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje 
människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet. 

Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och 
möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget. 

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. 
Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva 
det goda livet, hela livet. 
Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar. 

Mångfald, puls och nära till naturen 
Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen 
identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder 
för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den 
inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. 
Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort. 
Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. 
Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas miljöpåverkan. 
Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även 
kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen. 
Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen. 

Västsveriges bästa företagsklimat 
Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill 
etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer. 
Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv 
redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i 
hela kommunen. 

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

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

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

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

Den nytänkande kvalitetskommunen 
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt 
uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. 
Här jobbar människor som vill, vågar och kan. 
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4 Kommunens omvärldsanalys 
Omvärld i förändring 
Världen runt omkring oss förändras och Kungsbacka förändras med den. Kommunens invånarantal 
beräknas ha ökat till cirka 127 000 år 2050. Vid det laget kommer både vår omgivning och våra 
förutsättningar att se annorlunda ut. Vi kan inte veta hur framtiden blir, men det råder bred samsyn 
om vilka stora drivkrafter som påverkar världens utveckling 

Klimatet förändras. Att klimatet förändras får enorma konsekvenser globalt, med ökad risk för 
översvämningar, torka, värmebölja, sjukdomar och i förlängningen även konflikter och ökad 
migration. I många länder sker omfattande arbete som utgår från FN:s globala mål för hållbar 
utveckling med sikte på år 2030. Från och med 2021 har världens tre största ekonomier (USA, EU 
och Kina) åter planer för att på sikt bli klimatneutrala. Att Kungsbacka växer kommer att öka 
behovet av bostäder, med tillhörande infrastruktur och service. När den fysiska infrastrukturen 
byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i samhällsplaneringen. Det krävs bostadsnära 
grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden. 

Demografin förändras. En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. I Sverige föds det 
fler barn än i många EU-länder, vilket kommer att öka andelen unga. Vi har också haft en stor 
flyktinginvandring med många i arbetsför ålder. Men även här väntas befolkningen bli allt äldre 
framöver. Det innebär fler personer som är i behov av vård och omsorg, samtidigt som 
skatteunderlaget sjunker då andelen sysselsatta minskar. Kungsbacka kommun står inför en stor 
utmaning i att finansiera framtidens välfärdstjänster. Men en växande grupp äldre med bibehållen 
hälsa skapar också möjligheter att ta vara på de förmågor och kompetenser som finns i gruppen och 
göra dem mer aktiva i samhällsutvecklingen. 

Tekniken förändras. Informationsteknik genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden 
väntas utvecklingen av bland annat artificiell intelligens och Internet of Things leda till ännu större 
förändringar. Konsekvenserna väntas bli särskilt tydliga på arbetsmarknaden, inom hälso- och 
sjukvården, för klimat- och miljöarbetet, och inom transport och mobilitet. Våra invånares ständigt 
ökande användning av digitala och mobila tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla, 
snabba och individanpassade lösningar. 

Värderingar förändras. Globalt sett försvagas demokratin och 2020 blev ett bottenår. Delvis beror 
det på restriktioner som en följd av coronaviruset, men nedgången följer en trend som föregick 
pandemin. I en global kontext är svenskarnas värderingar extrema. Vi är den befolkning som rankar 
värden som jämställdhet, miljöskydd, tolerans gentemot minoritetsgrupper och medbestämmande 
högst. Sverige är bland de högst placerade i världen när det gäller demokrati och tilliten till 
samhället, men även hos oss syns tecken på försämring. 

Vad blir kvar efter corona? Effekterna av coronapandemin gick i en mängd riktningar samtidigt. 
Betydligt fler människor än vanligt onlineshoppade, hemestrade och nyttjade våra friluftsområden. 
Många personer blev arbetslösa, medan andra ställde om till distansarbete och fick omvandla sina 
hem till arbetsplatser. Vissa upplevde ökad fysisk och psykisk ohälsa på grund av isolering och 
stillasittande. Andra mådde bra av ökad effektivitet och en bättre balans mellan arbete och fritid. 
Både affärsresande och behovet av lokaler för arbetsplatser minskade, samtidigt som olika typer av 
digitala evenemang ökade kraftigt. 
Detta beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen i Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024. 
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5 Nämndens omvärldsanalys 
Ett växande Kungsbacka med klimatförändringar som påverkar oss.  
I Kungsbackas översiktsplan planeras för att invånarantalet kan öka till 130 000 år 2050, vilket 
kommer att öka behovet av bostäder- med tillhörande vatten och avlopp, avfallshantering, vägar, 
kollektivtrafik och allmän service. Samtidigt som den fysiska infrastrukturen byggs ut behöver 
hållbarhetsperspektiv integreras i samhällsplaneringen, i form av bostadsnära grönytor, bevarande 
och främjande av ekosystemtjänster till exempel med hjälp av dagvattenplanering, och den 
biologiska mångfalden. Effekterna av klimatförändringarna syns redan, och kommer att påverka oss 
allt mer framöver. I Europa finns exempel på hur städer använder grönytor, träd samt smarta och 
snygga lösningar för att hantera både nederbörd och värmeböljor i sin infrastrukturella planering. 
Fler torra somrar med risk för bevattningsförbud ökar fokuset på hur vi använder vårt vatten. Mer 
nederbörd sätter ytterligare press på våra avloppssystem och avloppsreningsprocesser. 

Strukturen för framkomligheten i samhället utmanas- det behöver vara lätt att transportera sig, 
samtidigt som resandevanorna behöver skifta mot mer kollektivt och cykelbaserat resande. 
Framtiden innehåller ett fortsatt ökande behov av cykelbanor som knyter ihop kommunens olika 
delar. Sammanfattningsvis behöver vi minska vår klimatpåverkan, samtidigt som vi blir fler i 
Kungsbacka. Men även med en minskad klimatpåverkan kommer vi att få uppleva konsekvenser av 
ett förändrat klimat. Det kan innebära att större investeringar kan krävas för att klimatsäkra den 
infrastruktur som finns på plats. Och det räcker inte, när Kungsbacka växer ökar både 
driftskostnader och reinvesteringar samt dess kapitalkostnader för nämndens verksamhetsområden. 

Dessutom står investeringar i VA-systemen på agendan i Kungsbacka och många andra svenska 
kommuner. Det handlar om att uppgradera systemen för att klara utmaningar som gäller hälsa, miljö 
och klimat – att renovera det som är gammalt och bygga nytt för nya invånare. Investeringsbehoven 
handlar om stora belopp. Nationellt bedöms att investeringarna i VA behöver öka från 16 till 23 
miljarder kronor årligen, och behoven i Kungsbacka bedöms behöva öka i motsvarande grad. 
Digitaliseringen accelererar. Digitaliseringen för framförallt med sig möjligheter, i många fall 
finns redan tekniken som behövs för att utveckla, analyser och förutspå verksamheten, men den är 
inte helt utvecklad för verksamheternas behov än. Samtidigt som mindsetet behöver vara att förstå, 
och vara öppna för, den digitala utvecklingen, ökar behovet av kompetens inom IT-säkerhet och 
systemintegrationer. För att kunna nyttja möjligheterna inom digitaliseringen behöver kontinuerligt 
lärande vara en självklarhet, där systembyten är en del av vardagen, och våra arbetssätt förändras i 
takt med den tekniska utvecklingen. Vi spår att lagstiftning som idag försvårar digitalisering 
förändras, vilket för med sig att många fler ekonomiska processer och uppgifter digitaliseras eller 
automatiseras. Men ju mer digitalt- desto högre hotbild och hårdare säkerhetskrav. E-tjänsterna 
kommer att öka, och det kommer inte bara vara kommunen som står bakom dem. Med hjälp av 
öppna data kommer också våra invånare göra e-tjänster. 

Den postpandemiska arbetsplatsen. Under pandemin blev distansarbete normen för de utan 
arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro på en viss plats. Framöver kommer en större blandning 
av att arbeta på distans och att arbeta på plats vara normen.  Nu trevar sig organisationer 
fram världen över för att hitta fungerande arbetssätt, och kanske blir resultatet för kontorsarbetare 
att till och med börja använda VR-arbetsplatser (virtuella arbetsplatser)? Kanske får kontor mer 
funktionen av att vara en typ av social hub, där vi samlas i små mötesrum och är kreativa 
tillsammans? Hur stora lokaler kommer vi att behöva då? En fråga i relation till framtidens arbetsliv 
är om, och i så fall hur, arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kommer att förändras? Och en annan fråga 
är vem som arbetar var- kompetensförsörjningen är en nyckelfråga och det är möjligt att framtiden 
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kommer att innebära att den som innehar specialistkompetens kommer att dela sin tjänst mellan fem 
till tio kommuner. 
Värderingar förändras. Välfungerande samhällsinstitutioner leder till en högre mellanmänsklig 
tillit. Tilliten är generellt hög i Sverige, och tillitens betydelse uppmärksammas allt mer (SKR 
Omvärldsanalys 2021). Medborgarnas tillit till varandra och deras förtroende för stat och kommun 
beror dock i sin tur på i vilken mån som stat och kommun förmår leva upp till sin sida av 
samhällskontraktet. Konkret innebär det att förmå prestera den trygghet och den sociala service som 
ingår i det centrala uppdraget, såsom att fundamental infrastruktur fungerar eller att det finns 
förutsättningar för ett livaktigt näringsliv (Tillitsbarometern, 2019). Våra relationer med invånarna 
kan stärka medborgarnas samhällskontrakt, och det gör invånarnas upplevelse av våra tjänster allt 
viktigare. 

En annan värdering som förändras i samhälle är förflyttningen från "överkonsumtion" till 
"cirkulärt". Det allmänna miljötänket tillsammans med arbetet inom ramen för "Göteborgsregionen 
minskar avfallet" förflyttar fokus mot delningsekonomi och minskade mängder avfall. Det kan 
krävas mycket samarbete mellan offentlig och privat verksamhet för att möjliggöra och förverkliga 
välbehövliga och affärsmässiga lösningar inom cirkulär ekonomi. Kommunen har möjligheter att 
påverka våra invånares konsumtionsmönster, och avfallstaxan är en nyckel för påverkan. 

Omvärldsanalys HR-perspektiv 
HR-perspektivet genomsyrar nämndens omvärldsanalys och är inte utbrutet under en egen rubrik. 
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6 Vår värdegrund 
För att framtiden ska växa och ta fart hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla 
sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur där vi har kundens fokus, litar på varandra 
och drar åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbetsplatskultur med hörnstenarna - vi 
välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar - utifrån visionens slutord: här jobbar 
människor som vill, vågar och kan. 

När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott 
bemötande, vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet 
för dem vi är till för. 
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7 Mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur 
politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. 
Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar 
fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i 
utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. 
Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad 
nämnderna och dess verksamheter ska uppnå. 

Varje mål har några fokusområden där det behövs kraftsamling. Målen gäller för alla nämnder 
förutom Valnämnden, Överförmyndare i samverkan och Revisionen. Nämnden ska planera sin 
verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket görs genom att sätta nämndmål utifrån 
fokusområdena. Nämnden kan också utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen i sitt arbete. 
Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Eftersom målen gäller hela 
mandatperioden kan omfattningen av nämndernas arbete med de olika målen variera mellan åren. 

Förvaltningen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan med aktiviteter för att nå målen samt 
följa upp den och redovisa till nämnden. Förvaltningarna också en kommungemensam 
genomförandeplan med prioriterade initiativ som syftar till att nå resultat inom komplexa områden 
som förvaltningarna inte kan lösa på egen hand. 

Samordning 
Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande 
målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär 
att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen. 
Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till 
måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. 

7.1 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. 
- I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

28 24 15 5  20 

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

72 72 68 69 Öka 
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Antal påbörjade bostäder   501 234 Öka 

Antal färdigställda bostäder   418 248 Öka 

Anmälda brott per invånare (antal/100 000 
invånare)  4 729 4 338 5 087 Minska 

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

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn  85% 83% 81% Öka 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt - helhetssyn   96% 76% Öka 

7.1.1 Invånarna i Kungsbacka känner sig trygga och säkra, oavsett om det är mörkt eller 
ljust ute. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
I Kungsbackas utemiljöer känner sig invånarna trygga och säkra under dygnets alla timmar. För 
detta behöver många olika aktörer samarbeta. Nämnden för Teknik påverkar utformningen av 
offentliga utemiljöer på kommunal mark, såsom allmän plats, parker, gångstråk och gaturum ur ett 
säkerhets- och trygghetsperspektiv. Belysning är en viktig komponent i att utforma en trygg och 
säker offentlig miljö. 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Hur trygg känner du dig utomhus i området 
där du bor när det är ljust ute?      

Hur trygg känner du dig utomhus i området 
där du bor när det är mörkt ute?      

Indikatorerna är nya frågor i Medborgarundersökningen (SCB) från 2021. Utfall för 2021 finns tillgängligt i december 2021. 
Målvärden sätts till nämndbudget 2023. 

7.2 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. 
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

2,3 2,2   Minska 

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

65 73 74 *  

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 67% 73% 74% * Öka 

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

505 427 354 328 Öka 

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

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

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% Öka 

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% Öka 

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% Öka 

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% Öka 

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

  58% 70% Öka 

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

  61% 80% Öka 

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

   100 92 
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

   100 92 

7.2.1 Kretslopp 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
I Kungsbacka finns goda möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion och vi rör oss ständigt 
uppåt i avfallstrappan. Det är enkelt att lämna produkter till återbruk och andelen insamlat material 
till materialåtervinning ökar. 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. 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Insamlat kommunalt avfall, kg/person 491 458 486 515 446 

Andel kommunalt avfall insamlat för 
materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling 

43% 42% 38% 36% 45% 

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

    20% 

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

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kadmium i ej kalkat avloppsslam nedåtgående 
trend, 3 år  Nej Nej Ja Ja 

7.2.2 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. 
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Andel bräddat avloppsvatten ska minska  0,2% 1,5% 0,5%  

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

   60% 70% 

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

   7  

För andel bräddat avloppsvatten anges målvärdet endast som "minskande". Främsta anledningen till att bräddningar inträffar är 
mängden nederbörd, och på grund av svårigheter att förutse vädret väljs målvärdet "minskande" på kort sikt. På längre sikt är 
målvärdet 0%- det vill säga att bräddningen inte behöver inträffa alls. 

7.2.3 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. 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

Antal fastigheter som kontrollerats att de är 
rätt kopplade på avloppsnätet    562 1 000 

7.2.4 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 
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Resor under 5 km som sker till fots eller med 
cykel (RVU)     10% 

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% 

RVU: Resvaneundersökning 

7.3 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. 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

67 63 62 66 Öka 

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

3 3,2 3,4 3,3 Öka 

Sysselsatt dagbefolkning, antal  26 739 27 610 * Öka 

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom 
Göteborgsregionen  5% 5% * 5% 

Företagsamhet, andel av invånare 16–74 år  17,8% 18% * Öka 

Antal nystartade företag per 1 000 invånare 
16–64 år (etableringsfrekvens)  12,4 12,2 * Öka 
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7.4 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. 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

229 240 238 246 Öka 

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

2,4% 3% 2,2% 2,8% Minska 

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

7,5 * 7,3 * Öka 

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

13,9 13,9 13,8 14 Öka 

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

75% 73% 78% 82% Öka 

7.5 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. 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar. Ny indikator från och 
med år 2020 

   * Öka 
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

77 76  77,8 Öka 

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

80 77 91 * Öka 

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

   ** Öka 

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

   ** Öka 

Invånarnas upplevelse av bemötande vid 
senaste kontakten med tjänsteperson som 
arbetar i kommunen, (SCB:s 
medborgarundersökning) 

   ** Öka 

Antal e-tjänster    * Öka 

** SCB:s medborgarundersökning har gjorts om och frågorna är nya från 2021. 

7.5.1 Arbetsmiljö och ledarskap 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Teknik har en arbetsplatskultur som inkluderar alla, bidrar till glädje, trivsel, utveckling och 
effektivitet. Vi erbjuder en trygg och säker arbetsplats med hälsofokus och ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete med hög kvalitet. Vi leder med tillit. 

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

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Motivation hos medarbetare  77,5  79,38 80 

Ledarskap som uppfattas positivt av 
medarbetare  77,6  81,31 82 

Sjukfrånvaro 5,2% 4,7% 5,8% 5,6% 5% 

Antal anmälda tillbud och riskobservationer 26 37 50 27 40 
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7.5.2 Marknadsföra och behålla 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
På Teknik är vi bra på att marknadsföra oss för allmänheten, skolor och arbetsmarknaden i övrigt. 
Vi har ett etablerat samarbete med skolor, universitet, yrkeshögskola och teknikcollege.  
Vi bidrar till kompetensförsörjning inom branschen som helhet genom att erbjuda praktikplatser och 
examensarbeten.  
Teknik har karriärsteg och kompetensutveckling som bidrar till att medarbetare utvecklas i takt med 
verksamhetens krav och/eller egna karriärsteg. 

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

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Personalomsättning 5,5% 7,8% 7,1% 11,7% 10% 

Antal PRAO-platser   38 39 80 

Antal praktikplatser    22 25 
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8 Nämndens kvalitetsdeklarationer 
Område Beskrivning 

Trafik & Utemiljö Efter att anmälan har kommit in till Teknik ska vi så fort som möjligt spärra av eller 
varningsmarkera beläggningsskador som kan orsaka person- eller materiella skador. Vi 
ska åtgärda skadan senast nästkommande arbetsdag. Övriga skador ska vi åtgärda inom 
en månad under perioden april - november. 

• Efter att anmälan kommit in till Teknik ska vi så fort som möjligt spärra av eller 
varningsmarkera skador på belysningsanläggning som kan orsaka personskador. 
• Vi prioriterar att åtgärda släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats, gångtunnel 

eller trappa. 
• Fel på belysningsanläggning som innebär att tre eller fler belysningsstolpar i rad är ur 

funktion ska åtgärdas inom tre veckor. Övriga enskilda trasiga lampor byter vi antingen 
vid normalt underhåll eller när vi gör en uppsamling och byter flera enskilda trasiga 
lampor inom samma område. 

Snöröjning inleds genom att arbetsledaren kallar ut insatsstyrkan senast då 8-10 
centimeter snö fallit. 
 
Vi ska åtgärda de olika gatutyperna så här: 
• Huvudgator och lokalgator: Plogning och flisning inom åtta timmar från att snöfallet 

upphör eller arbetsledaren kallat ut. 
• GC-vägar och busshållplatser: Plogning och flisning inom åtta timmar från att snöfallet 
upphör eller arbetsledaren kallat ut. 
• Snövallar och högar till hinder för sikt eller verksamhet ska vara bortforslade inom två 

dagar. 
Detta gäller inom kommunens väghållningsområde och de delar av gång- och 
cykelvägnätet som Teknik har skötselansvar för. 

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

Vi lovar att snarast reparera fel som kan orsaka personskada 
efter att felanmälan inkommit på lekplatser som Teknik ansvarar för. Vi kontrollerar 
kommunala lekplatser regelbundet, och genomför årligen en besiktning. 

Vatten & avlopp Vi lovar: 
- Att ge dig information på kommunens hemsida senast inom tre timmar vid vattenläckor 
som berör mer än 20 hushåll, samt informera via sms om färre än 20 hushåll berörs. 
- Att det finns möjlighet att hämta vatten vid det drabbade området inom fyra timmar, 
om läckan inte är lagad innan dess. 
 
Då vill vi att du som kommuninvånare hjälper oss genom att: 
- Kontrollera vår hemsida innan du ringer för att rapportera att du saknar vatten. 
- Notera att när vattnet återkommer efter en läcka kan det vara grumligt och/eller vitt. 
Det beror på avlagringar som släpper inifrån rören och på luftbubblor. Det är ofarligt och 
går över, men vänta med att tvätta vittvätt. 
- Ha några större dunkar hemma för att kunna hämta vatten som vi ställer ut i tankar vid 
längre avbrott. 
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Område Beskrivning 

Vi lovar: 
- Att alltid leverera bra dricksvatten med god kvalitet, vilket vi ser till genom 
provtagning och kontroller.  
- Att förbättra kontrollen genom ny teknik.  
- Att leverera dricksvatten som räcker för hushållens normala behov.  
 
Då vill vi att du som kommuninvånare hjälper oss genom att: 
- Spara på vatten, särskilt när vi går ut med uppmaningar om detta.  
- Ta till dig våra smarta vattentips, till exempel skaffar en regntunna för bevattning i 
trädgården. 
- Ha vatten hemma för att kunna klara dig 72 timmar vid en kris. Se gärna 
krisinformation.se för att lära dig mer om hur mycket vatten, och andra saker, som du 
kan behöva hemma vid en kris! 

Vi lovar:  
- Att allt slam som blir kvar när vi renat vårt avloppsvatten återgår till jordbruket där det 
bidrar till att återföra fosfor och producera nya grödor.  
- Att vårt slam uppfyller nationella krav för vilka halter av olika ämnen som får finnas i 
det. 
 
Då vill vi att du som kommuninvånare hjälper oss genom att: 
- Sluta fulspola! Bara spolar ner bajs, kiss och toapapper i toaletten.  
- Slänga allt annat, till exempel våtservetter, tops, bindor, snus och fimpar i soppåsen för 
brännbart avfall 
- Skaffa en papperskorg i badrummet så att skräp inte hamnar i toaletten.  
- Lämna gamla mediciner på ett apotek. 

Avfall & Återvinning Vi lovar: 
- Att tömma sopkärlen hos dig enligt hämtschemat. 
- Att om tömningen blir försenad informera via hemsidan och avfallsappen. 
- Att vi tömmer senast dagen efter att vi fått in anmälan om missad hämtning. 
 
Då vill vi att du som kommuninvånare hjälper oss genom att: 
- Ställa ut dina kärl på rätt dag och att det är lättillgängligt även vid snö och halka.  
- Vända kärlen med handtagen ut mot vägen för en god arbetsmiljö för de som tömmer. 

Vi lovar: 
- Att ta hand om ditt avfall på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt så att det behandlas på 
godkända anläggningar för att bli till biogas, materialåtervinnas, energiåtervinnas eller i 
sista hand deponeras. 
- Att ge dig information om hur du ska sortera ditt avfall, exempelvis via utskick, 
hemsidan, avfallsappen och personal på återvinningscentralerna.  
 
Då vill vi att du som kommuninvånare hjälper oss genom att: 
- Sortera ditt avfall enligt gällande regler. 
- Förlänga livslängden på dina prylar så vi tillsammans kan minska mängden avfall.  
- Lämna det som någon annan kan få nytta av till återbruk, istället för att slänga i 
soporna. 

Kungsbacka 
Bredbandsnät 

Vi lovar en snabb felavhjälpning för teleoperatörer och storkunder. På det sättet hjälper 
vi Kungsbackas invånare att ha tillgång till ett stabilt och fungerande nät. 
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Område Beskrivning 

Kundstöd & Utredning Vi lovar: 
- Att när du kontaktar oss på Teknik ger vi dig ett gott bemötande och svar inom två 
arbetsdagar.  
- Att vi håller kontakten tills ditt ärende är avslutat. 
 
Då vill vi att du som kommuninvånare hjälper oss genom att: 
- Använda anvisade kontaktvägar. 
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9 Verksamhetsmått 

9.1 Kommentar verksamhetsmått 
Nämnden följer nyckeltal i form av resursmått, prestationsmått och effektmått i förhållande till de 
områden som nämnden ansvarar för. Nyckeltalen kan beskriva en utveckling, en trend eller 
signalera förändringar i samhällsutvecklingen som påverkar nämndens verksamheter. Måtten är 
utvalda för att spegla viktiga aspekter av nämndens verksamhetsområden, men är inte heltäckande. 
Resursmåtten beskriver hur det ÄR, det vill säga omfattningen på nämndens ansvarsområden. 

Vägföreningar, som själv ansvarar för drift och underhåll av sina gator, kan söka ett bidrag från 
kommunen. Omfattningen på detta bidrag har legat på samma nivå de senaste åren. 

Hand i hand med utvecklingen mot att vara en cykelkommun ökar också nämndens driftansvar för 
antalet kilometer kommunala gång- och cykelbanor. Dock ska inte nyckeltalet ses som att det gäller 
kommunens alla gång- och cykelbanor, då även Trafikverket ansvarar för vissa gång- och 
cykelbanor. Nämnden ansvarar för 15 600 belysningspunkter runt om i kommunen. När antalet 
belysningspunkter ökar påverkar det behov av underhåll och förvaltning. Samma trend syns för 
nettokostnaden för vägnätet, parkering och parker. Bedömningen är att kostnaden kommer att öka, 
eftersom reinvesteringar i befintlig infrastruktur kommer att behöva öka. 
Prestationsmått avspeglar vad vi GÖR, det vill säga vad vi behöver göra för att klara vårt uppdrag. 
Färdtjänstverksamheten är en viktig funktion för de personer i samhället som behöver använda sig 
av tjänsten, och i budgethandlingen följer vi totalt antal beslutade ärenden samt avslag om de som 
gått till Förvaltningsrätten. 
Antal vattenläckor och vattenförluster speglar dricksvattennätets status och är kopplade till målet 
om en hållbar nivå på vattenförlusterna. Trenden är minskande. 
Tillskottsvatten bidrar till att mer vatten behöver pumpas och renas. Det är dessutom den främsta 
orsaken till att bräddningar behöver göras, därav följs andelen tillskottsvatten till reningsverken 
över tid. Vi kan påverka och minska andelen tillskottsvatten genom att förnya avloppsledningsnätet 
och genom att kontrollera att fastigheter är rätt kopplade på avloppsnätet, men mängden 
tillskottsvatten påverkas främst av nederbörd, och den är betydligt svårare att påverka. 

På avfallssidan följs nyckeltalet om andel som väljer "matavfall blir biogas". Nyckeltalet visar på en 
stadig ökning och kopplar an till målet om kretslopp och avfallsplanens mål om att minska 
mängden avfall. 
Kungsbacka bredbandsnät ansvarar för utbyggnationen av fiber för invånare i Kungsbacka 
kommun. I snitt ansluts cirka 1000 fastigheter per år, och allt större andel av invånarna i 
Kungsbacka har möjlighet att använda sig av fiber och snabb hastighet på nätet. 

Effektmåtten beskriver hur det BLEV och därför belyses invånares upplevelse av de tjänster 
nämnden för Teknik levererar. SCB:s medborgarundersökning genomförs årligen och resultatet för 
de tjänster som teknik levererar har legat stabilt. Mindre förändringar upp eller ner ligger oftast 
inom felmarginalen och utgör därför ingen säkerställd förändring. 
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9.2 Resursmått 

Delområde Nyckeltal Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 Riket 2020 Budget 

2022 

Trafik & Utemiljö 

 Antal 
belysningspunkter i 
drift 

14 900 15 100 15 600   

 Driftbidrag 
vägföreningar, 
totalbelopp (mnkr) 

6,8 6,8 6,8   

 Gång- och 
cykelvägar med eget 
driftansvar (km) 

130 132 133   

 Nettokostnad väg- 
och järnvägsnät, 
parkering samt 
parker, kr/inv 

1 285 1 447 1 703   

Vatten & Avfall 

 Antal 
abonnemang VA 20 250 20 568 20 916   

 Anslutningsavgift 
VA för villa, Typhus 
A (kr) 

278 180 283 748 292 260  292 260 

 Brukningsavgift 
VA för villa,Typhus 
A (kr/år) 

6 410 6 602 6 800  7 354 

 Avfall villa (kr/år) 1 781 1 958 1 958  2 017 

9.3 Prestationsmått 

Delområde Nyckeltal Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 Riket 2020 Budget 

2022 

Trafik & Utemiljö 

 Totalt antal 
beslutade 
färdtjänstärenden 

1 277 788 812   

 Antal handlagda 
ärenden med avslag 
Färdtjänst 

16 56 25   

 Antal 
beslut/avslag som 
överklagas till 
förvaltningsrätten 
Färdtjänst 

2 4 3   

Vatten & Avfall 

 Vattenförluster 17% 16% 14% 16% 14% 

 Antal 
vattenläckor per km 
ledning 

0,03 0,04 0,04 0,07  
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Delområde Nyckeltal Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 Riket 2020 Budget 

2022 

 Tillskottsvatten 
till Hammargårds 
reningsverk 

36% 46% 40%   

 Tillskottsvatten 
till Kullaviks 
reningsverk 

44% 58% 49,7%   

 Tillskottsvatten 
till Lerkils 
reningsverk 

40% 53% 45%   

 Tillskottsvatten 
till Ölmanäs 
reningsverk 

39% 49% 44%   

 Andel som väljer 
”Matavfall blir 

biogas” 
82% 83% 85%   

Bredband 

 Andel hushåll 
med tillgång till fast 
bredband om minst 
100 Mbit/S 

75,8% 81,7% 84% 86,8%  

9.4 Effektmått 

Delområde Nyckeltal Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 Riket 2020 Budget 

2022 

Trafik & Utemiljö 

 Nöjd 
medborgarindex för 
gator och vägar 
(SCB) 

64 61 62   

 Nöjd 
medborgarindex för 
gång- och cykelvägar 
(SCB) 

62 60 61   

Vatten & Avfall 

 Nöjd 
medborgarindex för 
VA (SCB) 

86 85 84   

 Nöjd 
medborgarindex för 
renhållning (SCB) 

74 73 71   

 Kundenkät: Hur 
enkelt tycker du att 
det är att lämna dina 
förpackningar och 
tidningar till 
återvinning? 

 79%    

Avfall & Återvinnings kundenkät om hur enkelt invånarna upplever det är att lämna förpackningar och tidningar till återvinning 
genomförs inte årligen. Nästa utfall presenteras i årsredovisningen 2021. 
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10 Personalfrågor med kommentarer 

10.1 Kompetensförsörjning 

10.1.1 Attrahera/rekrytera 

Det råder konkurrens om arbetskraft vad gäller specialisttjänster. Lönenivåerna på den privata 
marknaden är en utmaning som ställer krav på att erbjuda goda arbetsvillkor i övrigt. Medarbetare 
som trivs på arbetet är goda ambassadörer för verksamheten, varför vikten av att skapa 
förutsättningar för utveckling och ett gott arbetsklimat som går att kombinera med privatliv och 
föräldraskap är betydande. 

Vi ser ett nationellt behov av att kompetensförsörja branschen som helhet genom att erbjuda 
praktikplatser och examensarbeten. Vi ser också att det är av vikt att redan på grundskolenivå 
marknadsföra branschen och väcka elevers intresse för det tekniska yrkesområdet. Att ta emot 
praoelever och praktikanter behöver därför ingå som en del av uppdraget i anställningen. Av 
tidigare erfarenheter ser förvaltningen att praktikplatser för studenter under utbildning är en positiv 
rekryteringskanal. 

Förvaltningen kommer också representeras i olika nätverk och mässor för kompetensförsörjning. 
Motiverade medarbetare som trivs på arbetsplatsen är goda ambassadörer. Förvaltningen kommer 
fortlöpande undersöka arbetsmiljön och motivationen hos befintliga medarbetare och skapa forum 
för dialog om medarbetarskap. 

10.1.2 Utveckla/behålla 

Teknik har som mål att leva upp till 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. 

Teknik och verksamhet utvecklas ständigt. Förvaltningen har karriärsteg och kompetensutveckling 
som bidrar till att medarbetare utvecklas i takt med verksamhetens krav och /eller egna karriärsteg.  
I dialog mellan medarbetare och chef formas årligen mål med syfte att utmana och lyfta 
medarbetares förmågor. I medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare finns också utrymme att 
diskutera behov eller önskemål om kompetenshöjande insatser för att medarbetare ska känna 
trygghet i yrkesrollen. Vi nominerar medarbetare som vi tror har det som krävs för att bli 
morgondagens chefer och ledare  till kommunens utvecklingsprogram "Jag vill bli chef" och "Leda 
driva påverka utan att vara chef". 

Inom Teknik finns många olika yrkesområden representerade. Förvaltningen behöver kommunicera 
möjligheten till interna karriärvägar och väcka intresse för en utvecklingsplan som ligger såväl 
inom verksamhetens som den enskilda medarbetarens intresseområde. 

Dialogen om Kungsbackas önskade arbetsplatskultur återkommer löpande i årets medarbetarsamtal. 
Hörnstenarna: vi välkomnar, vi levererar, vi samarbetar, vi tänker nytt, ligger till grund för våra 
lönekriterier och förväntas bidra till såväl innovationskraft och leverans, som en attraktiv 
arbetsmiljö där medarbetare trivs och upplever att de kan utvecklas och känna stolthet för sitt bidrag 
till samhällsutvecklingen. 
Ansvarsgraden och möjligheten till delaktighet att påverka och planera sitt arbete är hög. 
Medarbetare deltar i olika nätverk där de delar kunskap och erfarenheter med andra kommuner och 
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bolag. Pandemin Covid 19 har medfört krav på teknisk utveckling som möjliggjort förbättrade 
möjligheter att delta i arbetsgrupper, nätverk och utbildningar på distans. Dessa förändrade 
arbetssätt kommer sannolikt underlätta samarbete och kompetensförsörjning för såväl organisation 
som individ även i framtiden. 
Befintlig åldersstruktur och brist på arbetskraft ställer krav på god framförhållning inför planerade 
pensionsavgångar och nyrekrytering för att erbjuda en god introduktion och stöd på vägen. 
Arbetsmiljön är fortsatt ett prioriterat område med syfte att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö. 
Riskobservationer, tillbud och arbetsskador rapporteras och följs upp löpande. Arbetsbelastning och 
motivation undersöks löpande genom pulsenkäter inom respektive enhet. 

10.1.3 Avsluta 

Oavsett orsak till att medarbetare avslutar sin tjänst finns förutsättningar för ett positivt avslut. För 
de medarbetare som väljer att avsluta sin tjänst men fortfarande är i arbetsför ålder ser vi den nya 
arbetsplatsen som en utvecklingsresa där medarbetaren kan komma att återvända till Kungsbacka 
kommun med nya erfarenheter. Vi värnar kompetensen hos medarbetare som väljer att avsluta sitt 
yrkesliv med pension genom möjlighet till planerad kompetensöverföring. 
Samtliga medarbetare som väljer att avsluta sin anställning på förvaltningen erbjuds ett 
avgångssamtal med möjlighet att reflektera över sitt arbete, sin arbetssituation och att dela med sig 
av såväl positiva erfarenheter som förslag till förbättringsåtgärder för att göra arbetet mer attraktivt. 

10.2 Personalmått 
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

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

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

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

Antal medarbetare 
per enhetschef 16 18,6 15,9   

Medarbetare yngre 
än 30 år 8,05% 8,6% 7,4%   

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

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

Medarbetare 50 - 59 
år 27% 27,3% 29,2%   

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

Sjukfrånvaro Totalt 4,7% 5,8% 5,6%   

Sjukfrånvaro 
Kvinnor 5,5% 6% 5,3%   

Sjukfrånvaro Män 4,2% 5,7% 5,8%   
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Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

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

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

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

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

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

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

Sjukfrånvaro, andel 
av sjukfrånvaro 60 
dagar eller mer 
Kvinnor 

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

Sjukfrånvaro, andel 
av sjukfrånvaro 60 
dagar eller mer Män 

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

Anställda totalt 174 220 246   

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

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

Frisknärvaro 49,7% 61,4% 56,1%   

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

Frisknärvaro Män 46,4% 61,8% 53,1%   

Sjukfrånvaro, andel 
av sjukfrånvaro 60 
dagar eller mer 

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

Medelålder 47 47 47   

Personalomsättning 7,8% 7,1% 11,9%   



Nämnden för Teknik     Kungsbacka kommun 
 
 

   

Nämndbudget 2022 33 

11 Ekonomi med kommentarer 
Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024. 

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2022 och sammandrag investeringsbudget 
2022-2026. 

11.1 Driftbudget 

11.1.1 Skattefinansierad verksamhet 

Ramfördelning driftbudget 

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Intäkter 92 213 84 666 90 000 

Kostnader -228 381 -267 571 -292 019 

varav Personalkostnader -84 154 -99 900 -101 500 

varav Verksamhetskostnader -59 948 -105 407 -108 185 

varav Kapitalkostnader -71 427 -62 265 -82 334 

Summa -136 168 -182 905 -202 019 

Kommentarer till ramfördelning driftbudget 
Budget 2022 

Den skattefinansierade verksamheten är 2022 tilldelad ca 202 miljoner kronor. Av dessa utgör ca 82 
miljoner kronor kapitalkostnader för återkommande investeringar. Av budget utgör ca 35 miljoner 
kronor interna köp exempelvis hyror, fordon, tjänster och system. 
Teknik har från och med 2021 tagit över hela verksamheten för Färdtjänst samt fått ramtilldelning 
för hyran av parkeringshuset Linden. Inför 2022 har Teknik fått ökad ram för de ökade 
kapitalkostnader som blivit när gator och vägar blir färdiga i exploateringsområdena. 

Ramtilldelningen är uppbyggd så att alla nämnder har fått en generell uppräkning på 1,5 procent. 
Därefter har några nämnder fått volymtilldelning och några har fått en speciell tilldelning. Med 
ramförändringarna skall nämnderna täcka alla förändringar av priser och löner men inte kostnader 
för hyror. Från och med 2021 kommer kostnaderna för hyror att täckas med 80% i ramen, 20% 
kommer förvaltningarna att få täcka själva inom sin ram. 
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11.1.2 Bredband 

Ramfördelning driftbudget 

Kungsbacka Bredband Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Intäkter 31 179 33 717 35 103 

Kostnader -28 843 -31 903 -34 660 

Resultat 2 336 1 815 443 

Bokslutsdisposition -2 336 -1 815 -443 

Resultat 0 0 0 

Kommentarer till ramfördelning driftbudget 
Budget 2022 
Kommunen tillhandahåller genom Kungsbacka Bredbandsnät idag kommunikations-tjänster till 
flertalet myndigheter, operatörer, större företag och medborgare i kommunen. Kungsbacka 
bredbandsnät verkar på en öppen marknad med hög utvecklingstakt. Där det är möjligt samförläggs 
fiber samtidigt med andra ledningar eller i samband med utbyggnad av infrastruktur, till exempel 
gång- och cykelvägar. Ett mål för verksamheten är att bidra till Kungsbackas mål om att bli en del 
av E-samhället. Vi bidrar även till regeringens "Bredbandsstrategi för Sverige" som innebär att år 
2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och år 2025 
bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 
 

11.1.3 Vatten och avlopp 

Ramfördelning driftbudget 

Vatten & Avlopp Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Intäkter* 183 290 189 000 203 100 

Kostnader -176 825 -184 000 -195 200 

Resultat 6 465 5 000 7 900 

Bokslutsdisposition -6 465 -5 000 -7 900 

Resultat 0 0 0 

Kommentarer till ramfördelning driftbudget 
Budget 2022 

I Kungsbacka ökar det kommunala ansvaret för vatten och avlopp. Anledningen är dels 
nybyggnation och dels anslutning av befintlig bebyggelse som har behov av kommunalt vatten och 
avlopp. Den kraftiga ökningen gör att det är viktigt att arbeta med långsiktig planering och 
bibehållen eller ökad kapacitet på ledningar och reningsverk. Det finns även behov av att öka 
förnyelsetakten på ledningsnäten och att fortsätta arbete med att söka felkopplingar och inläckage 
då belastningen av regnvatten är hög på våra pumpstationer och avloppsreningsverk. 

VA-verksamheten har genomfört stora investeringar de senaste åren vilket ger ökade kostnader för 
avskrivningar och ränta. De enskilt största projekten är ett nytt reningsverk i Lerkil, om- och 
nybyggnad av reningsverket Kullavik och utbyggnad av kommunalt VA i flera områden. Dessutom 
genomförs investeringar i ledningsnät och anläggningar för att behålla och förbättra verksamheten. 
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Arbetet med att utöka avloppsreningskapaciteten i Kungsbacka har inletts och beroende på utfall i 
tillståndsansökan bedöms projekteringen av de byggnationer som krävs att inledas under 2022. 
Även vattenförsörjningen behöver utöka kapaciteten vilket innebär ett utökat investeringsbehov 
fram till 2030. 
VA-verksamhetens driftkostnader förväntas öka med omkring 4 procent. Denna ökning inrymmer 
utökning på grund av utbyggnad för fler VA-abonnenter vilka i sin tur ger ökad en belastning och 
på drift och underhåll. Den budgetprognos som ligger för 2021 är att VA-verksamheten enligt plan 
går mot ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför ytterligare tillskott på verksamhetens 
resultatfond. Detta behövs för att kunna säkra upp och bygga upp marginaler för identifierade 
mycket större utgifter, så som den omfattande investeringen mot Framtidens avloppsreningsverk vid 
Hammargård. Mot bakgrund av detta beslutade Kommunfullmäktige om en höjning av 
brukningsavgiften med 5 procent för 2022.  
Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka 
självkostnaden för VA-utbyggnad. År 2005 beslutade kommunfullmäktige att anläggningsavgiften 
skall följa entreprenadindex vilket den har gjort sedan dess, med undantag för 2009 då en större 
justering genomfördes. Mot bakgrund av detta beslutade Kommunfullmäktige om en oförändrad 
anläggningsavgift inför 2022. 

 

11.1.4 Renhållning 

Ramfördelning driftbudget 

Renhållning Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Intäkter* 86 998 89 688 91 700 

Kostnader -86 684 -88 807 -92 500 

Resultat 314 881 -800 

Bokslutsdisposition -314 -881 800 

Resultat 0 0 0 

Kommentarer till ramfördelning driftbudget 
Budget 2022 
I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler abonnenter. 
Kostnaderna för avfallsverksamheten har ökat mer än intäkterna. Från 2022 gäller en ny 
entreprenad för insamling av hushållsavfall, skatt har införts på förbränning, en ny entreprenad för 
drift av återvinningscentraler, hyra och drift av ny omlastningsstation samt övertagandet för ansvar 
av pappersinsamling medför ökade kostnader. Framöver kommer även investeringar i en ny 
återvinningscentral behövas. Mot bakgrund av detta beslutade Kommunfullmäktige om en höjning 
av avgiften med 3 procent för 2022 för att intäkterna ska matcha kostnaderna. 
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11.2 Investeringsbudget 

11.2.1 Skattefinansierad verksamhet 

Investeringar (belopp i tkr) 

Investeringar Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024-26 

Löpande investeringar 41 388 31 660 30 600 30 000 90 000 

Övriga investeringar 96 927 144 082    

Gata, vägar o parkeringar   8 000 9 000 86 000 

Broar   7 000 6 000 4 000 

Parker, grönytor o lekplatser   3 500 13 000 11 000 

GC-vägar   21 000 26 500 72 500 

Kungsbackaån-Söderån plus 
Väster om ån   0 0 13 000 

Kungsbackaån - gestaltning   2 000 7 000 6 000 

Belysning   8 500 8 500 22 500 

Summa 138 315 175 742 80 600 100 000 305 000 

Kommentarer investeringsbudget 
Inom vägunderhåll och belysningsområdet finns en underhållsskuld. Ökande priser i nya avtal 
innebär att de löpande investeringarna räcker till mindre än ursprungligen beräknat på vägsidan. När 
det gäller belysningen finns stora delar av anläggningar som behöver bytas ut de närmsta 
åren.  Behovet har framtill idag inte täckts av avsatta medel. I budget 2022 prioriteras 
belysningsområdet, men ett ökat investeringsbehov behövs sannolikt i framtiden. 
Då det finns ett stark beroende av statliga och regionala beslut, främst inom området med gång- och 
cykelvägar längs statliga vägar, har flera planerade investeringar senarelagts för perioden 2022 -
 2026. 

Förslag på justeringar av investeringsbudget 2023 - 2027 kommer beslutas av nämnden för Teknik. 
Under 2022 genomförs bland annat byggnation av gång- och cykelväg längs västra Särövägen, 
bullersanering Söderåleden och Hällingsjövägen, gång- och cykelbro över järnvägen vid Inlag och 
mindre upprustning av Kungsbacka Torg. Dessutom genomförs löpande investeringar i bland annat 
vägunderhåll, lekplatser och grönytor. 
 

 
 

 
 



Nämnden för Teknik     Kungsbacka kommun 
 
 

   

Nämndbudget 2022 37 

11.2.2 Bredband 

Investeringar (belopp i tkr) 

Investeringar Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024-26 

Kungsbacka bredbandsnät 43 558 36 275 34 200 29 850 76 300 

Summa 43 558 36 275 34 200 29 850 76 300 

Kommentarer investeringsbudget 
Budget 2022 
Fiberutbyggnad kommer fortsätta under 2022 och ytterligare några år. Fiberanslutningar till villor 
kommer att ske mer och mer på landsbygden utanför de större samhällena i kommunen vilket är 
utmanande då det är såväl kostsamt som tidskrävande. 

Förstärkning och byggnation av redundans i nätet kommer att fortsätta, och även att det krävs större 
och säkrare tekniknoder för att fördela ut anslutningarna i nätet, med UPS-er och reservkraft för att 
kunna leverera kommunikationerna även vid störningar. Och för att vi skall kunna leva upp de krav 
Post och telestyrelsen (PTS) har på oss ledningsägare genom PTS 2015:2. 

 

11.2.3 Vatten och Avlopp 

Investeringar (belopp i tkr) 

Investeringar Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024-26 

Investeringar 145 196     

Fordon o inventarier  2 750 1 550 2 250 5 650 

Vattenproduktion  31 000 10 400 5 700 9 900 

VA-ledningsnät  72 900 82 400 119 400 373 900 

Avloppsrening  41 000 39 900 237 800 269 500 

Nya serviser  -14 000 -10 000 -10 000 -30 000 

VA-utbyggnad  12 000 91 900 85 000 98 600 

Exploatering   6 500 13 200 -42 450 

Summa 145 196 145 650 222 650 453 350 685 100 

Kommentarer investeringsbudget 
Budget 2022 
Reinvesteringar kommer fortsätta i ledningsnät, reningsverk och pumpstationer. Dessa 
reinvesteringar omfattar cirka 50 miljoner kronor, varav nästan 18 miljoner avser att minska 
tillskottsvatten till avloppsreningsverken. Två större investeringsprojekt 2022 är utbyggnad av VA-
nät i Släps-Högås och Hanhals. Några investeringsprojekt från 2021 bedöms heller inte bli 
slutförda, så investeringsbudgeten kommer att öka något på grund av ombudgeteringar. Detta gäller 
bland annat investeringar för reservvattenförsörjning. 
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11.2.4 Renhållning 

Investeringar (belopp i tkr) 

Investeringar Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024-26 

Investeringar 7 745     

Åvc plus diverse  1 500 1 700 1 700 5 100 

Ny ÅVC  0 5 000 30 000 2 000 

Container  500 500 300 900 

Kärl  1 500 1 500 1 500 4 500 

Klovsten Omlastningsstation  250 500   

Övrigt  250    

Digitala nycklar    1 500 500 

      

Summa 7 745 4 000 9 200 35 000 13 000 

Kommentarer investeringsbudget 
Budget 2022 
Under 2022 är investeringsbehovet inom avfall-och återvinningsverksamheten lågt, eftersom enbart 
upprätthållande investeringar görs i de befintliga anläggningarna. ÅVC i Klovsten planeras att 
flyttas, Frillesås ÅVC har enbart tillfällig placering och Barnamossens ÅVC måste på sikt stängas. 
De 5 miljoner kr för ny ÅVC som är avsatta kommer inte behövas förrän senare. Orsaken till 
förseningen är omständigheter kring placering samt övrig exploatering på området Klovsten. 
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12 Policys, planer och program 

12.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige 
Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Attestreglemente KF 2015-01-10 § 30 

Fördjupad översiktsplan för Anneberg/Älvsåker KF § 1995-03-09 § 7 

Fördjupad översiktsplan för Särö KF 1999-10-14 § 171 

Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm KF 2008-10-14 § 171 

Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad KF § 2009-06-16 § 113 

Kvalitet KF 2013-08-13 § 101 

Barnkonventionen - policy KF 2014-11-11 § 

Konkurrensprövning KF 2011-02-01 § 8 

Reglemente för arkivmyndigheten KF 2019-04-09 § 45 

Strategiskt program för utveckling av innerstaden - en del av Kungsbacka centrum 
2011-2020 KF 2011-05-04 § 112 

Vision 2030 KF 2017-06-16 § 94 

Översiktsplan för Kungsbacka kommun KF 2006-04-27 § 35 

Kommunikation KF 2019-12-10 § 194 

Fördjupad översiktsplan för Åsa KF 2013-11-12 § 156 

Fordon KF 2014-10-13 § 114 

Regler för arbete mot klotter och skadegörelse KF 2013-04-16 § 58 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Kungsbacka kommun KF 2016-06-16 § 106 

Dagvatten KF 2012-04-10 § 88 

Kulturpolitiskt program för Kungsbacka kommun KF § 167/12 

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning KF § 44/09 

Regler för bidrag till enskild väghållning KF § 17/94 

Regler för vägbelysning KF § 61/90 

Taxa för begagnande av offentlig plats KF § 95/97 

Taxa för färdtjänst KF § 164/08 

Tillämpningsregler för färdtjänst KF 2019-12-10 § 183 

VA-saneringsprogram KF § 105/08 

VA-verksamhetsområde (Förslag till Kommunfullm.) KF § 142/11 

Policy för upphandling KF § 2021-03-09 § 30 

Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar KF § 164/09 

Regler för boendeparkering KF § 207/14 

Lokaler KF 2014-11-11 § 153 
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Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar KF 2011-02-01 § 8 

Personuppgifter - policy KF 2018-06-14 § 111 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) KF 2018-12-13 § 26 

Taxa för kopia av allmän handling KF 2021-04-13 § 65 

Lokala ordningsföreskrifter KF 2020-02-02 § 8 

Attestreglemente - tillämpningsanvisningar Ekonomichef 2015-05-01 

E-målbild 2020 FC 

Klimatstrategi KF 2018-12-13 § 257 

Invånardialog KF 2014 § 119 

Privata utförare KF 2016-10-11 § 144 

Direktupphandling KS 2018-08-28 § 185 

Förmåner till förtroendevalda KF 2018-12-13 § 260 

Arbetsgivarpolicy KF 2019-06-11 § 86 

Regler för tjänsteresor Ann-Charlotte Järnström 
2019-08-20 

VA-utbyggnadsplan 2022-2032 KF 2020-09-08 § 90 

Renhållningstaxa 2021 KF 2020-09-08 § 95 

Arbetsmiljömål KF 2020-10-06 § 119 

VA-taxa 2021 KF 2020-09-08 § 96 

Taxa för bredbandsnät KF 2017-06-15 § 89 

Reglemente för Teknik KF 2021-04-13 § 67 

Tillämpningsregler för riksfärdtjänst KF 2019-12-10 § 182 

Parkerings- och kontrollavgifter KF 2019-11-05 § 165 

Kontroll- och parkeringsavgifter KF 2019-11-05 § 165 

12.2 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen 
Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Riktlinjer för integration KS 2019-11-26 § 275 

Ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2020-02-18 § 32 

12.3 Styrdokument beslutade av nämnden för Teknik 
Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Attestlista Teknik TEN november 2020 

Delegeringsförteckning nämnden för Teknik TE § 76/2021 

Riktlinjer för fettavskiljare i Kungsbacka kommun TE 13-00111/35 

Riktlinjer för fordon (riktlinjer för miljö och trafiksäkerhet) TE 2010/114 
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Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet - Råd och regler för 
anslutning till Kungsbackas reningsverk TEN § 6/05 

Vattenförsörjningsplan TEN § 64/15 

Slamstrategi, aktualisering TEN § 57/18 

Tillgänglighetsplan Kungsbacka Centrum TE § 65/06 

Kungsbackas gång- och cykelstrategi TEN § 275/17 

Dokumenthanteringsplan, Kommungemensamma ledningsprocesser TEN § 85/20 

Riktlinjer för anslutning utanför verksamhetsområde för VA TEN §16/18 

Dokumenthanteringsplan kärnprocesser TE § 84/20 

Riktlinjer för lekplatsbidrag, särskilt vägbidrag och vägbidrag § 45 och 46/19 

Riktlinjer för Kungsbacka bredbandsnät TE § 136/2018 

Riktlinjer för foodtrucks och matvagnar TE § 45/21 

Arkivbeskrivning TE § 77/21 

Riktlinjer gällande ledamöters utbildning och planeringsdag TE § 78/21 

Riktlinjer för prioritering av förnyelse av VA-ledningsnät TE §97/21 
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13 Avgifter och taxor 
Tabell taxor och avgifter 

Taxa, Avgift Giltig fr o m Beslutad av, 
datum Anmärkning 

Taxa för Kungsbacka bredbandsnät 2022-01-01 KF § 
281/2021  

Avgifter för upplåtelse av offentlig mark inom Kungsbacka 
kommun  KF §95/1997  

Parkeringsavgifter 2019-10-22 KF §266/2019  

Taxa för vatten- och avloppstjänster 2022 (VA-taxa) 1988-05-19 KF § 
279/2021 

Ändrad i 
textdelen 
enligt KF den 
20 februari 
1992 § 24 och 
§ 26. Ändrad i 
textdelen 
enligt KF den 
8 december 
2015 § 183. 
Ändrad av 
Kommunfullm
äktige 2019-
11-05 § 163 
Dnr 
KS/2019:360 
Ändrad av 
Kommunfullm
äktige 2021-
10-19 § 279. 

Avfallstaxa 2022 2022-01-01 KF § 
280/2021  

Lokal trafikföreskrift om parkeringstaxor i Kungsbacka 
kommun  TEAU 

§37/2019  

Parkeringsavgift LTF  TEAU Fastställes per 
LTF 
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1 Inledning 
I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från en riskanalys för den 
verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. För varje kommande år antas en intern kontrollplan och i slutet 
av varje år sammanfattas årets arbete med intern kontroll i en rapport. 

 
Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet ges 

nämnderna ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget). 

Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är 
tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår det som Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) beskriver som ”syfte, innehåll och värde” med intern kontroll i några punkter: 

 Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister. 
 Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. 
 Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning. 
 Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet. 
 Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador. 
 Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling! 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån 
riskanalysen upprätta en internkontroll plan. 

Intern kontrollplanens granskningar är en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. t ex 
attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av uppföljning av semesteruttag etc. 

  

Nämndens arbete med intern kontroll 
Nämndens uppdrag är att ansvara för, och tillgodose invånarna behov av, kommunens uppgifter inom delar av 
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samhällets infrastruktur, såsom gatu- och väghållning, vattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, 
avfallshantering och återvinning, samt utemiljön i det offentliga rummet och Kungsbacka bredbandsnät. 

Nämndens interna kontrollplan syftar till att granska och följa upp verksamheten för att förebygga att allvarliga 
fel begås. Nämnden genomför även kontroll och uppföljning på fler sätt än via denna interna kontrollplan. 
Verksamheten kan bedrivas i kommunal eller privat regi och följs upp på flera olika sätt bland annat genom 
avtalsuppföljning, egenkontroller, klagomål eller tillsynsbesök. Certifiering enligt Revaq och laboratoriets 
ackreditering granskas av respektive besiktningsorgan. Teknik kommer att granskas av Miljö & Hälsoskydd 
enligt miljöbalken för de verksamheter som klassas som miljöfarlig verksamhet. Årlig besiktning genomförs av 
diverse utrustning och Teknik har regelbundna uppföljningar av de entreprenörer som utför vårt uppdrag, 
framför allt inom Avfall & Återvinning där i stort sett hela verksamheten bedrivs på entreprenad. 

Arbetet med intern kontroll innebär att man identifierar risker i verksamheten. Ofta finns redan rutiner och 
kontrollmoment för att hantera risken. Under året väljs några områden ut som ska granskas. Den interna 
kontrollen svarar på frågan om de rutiner och kontroller vi har idag är tillräckliga för att hantera eller minimera 
riskerna, eller om det behövs förbättringar. 

Alla nämnder tilldelas ett antal kommungemensamma risker som förvaltningarna ska granska inom områdena 
personal, ekonomi samt informationssäkerhet och administration. Nämnderna lägger sedan till ett antal risker 
som är specifika för nämndens verksamhet. Sammanlagt utgör alla dessa risker, och planen för hur riskerna ska 
granskas, nämndens internkontrollplan. 
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2 Sammanfattning 
Internkontrollplanen för Teknik 2022 innehåller kommungemensamma risker inom ekonomi, personal samt 
informationssäkerhet, administration och inköp. Till detta läggs granskning av verksamheternas egna processer. 

Detta år har risker gällande informationsöverföring till tredje land och följsamhet till rutin för delegeringsbeslut 
uppmärksammats kommunövergripande, och dessa kommer att granskas under året. 

Inom tekniks verksamhet har de största riskerna identifierats i att kartunderlaget innehållet fel information, 
vilket påverkar både tekniks medarbetare och externa kunder genom risk för felgrävningar, fel statistik osv. En 
annan risk som identifierats är att det kan vara svårt att hitta rätt information. Digitaliseringen har skapat 
förutsättningar för andra kanaler att sprida information såsom Teams, samarbetsrum, chattar och delade 
dokument. Samtidigt ligger viss information kvar på G-katalogen och är inte alltid så lätt att flytta på grund av 
kopplingar till andra dokument osv. Nu granskas följsamheten till de styrdokument som visar vart information 
ska hamna. Det ska vara lätt att göra rätt, och medarbetare ska inte behöva ägna sin arbetstid åt att leta efter var 
information kan ha hamnat. 

Kommunövergripande stryks risken om följsamhet till riktlinjer för styrning av digitala verktyg och system, 
men förvaltningen ser att den behöver kvarstå på Teknik även under nästkommande år. Resultat av 
granskningen 2021 visar på en positiv utveckling, men att det fortfarande finns brister. 
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3 Omvärldsanalys 
Ett växande Kungsbacka med klimatförändringar som påverkar oss.  

I Kungsbackas översiktsplan planeras för att invånarantalet kan öka till 130 000 år 2050, vilket kommer att öka 
behovet av bostäder- med tillhörande vatten och avlopp, avfallshantering, vägar, kollektivtrafik och allmän 
service. Samtidigt som den fysiska infrastrukturen byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i 
samhällsplaneringen, i form av bostadsnära grönytor, bevarande och främjande av ekosystemtjänster till 
exempel med hjälp av dagvattenplanering, och den biologiska mångfalden. Effekterna av klimatförändringarna 
syns redan, och kommer att påverka oss allt mer framöver. I Europa finns exempel på hur städer använder 
grönytor, träd samt smarta och snygga lösningar för att hantera både nederbörd och värmeböljor i sin 
infrastrukturella planering. Fler torra somrar med risk för bevattningsförbud ökar fokuset på hur vi använder 
vårt vatten. Mer nederbörd sätter ytterligare press på våra avloppssystem och avloppsreningsprocesser. 

Strukturen för framkomligheten i samhället utmanas- det behöver vara lätt att transportera sig, samtidigt som 
resandevanorna behöver skifta mot mer kollektivt och cykelbaserat resande. Framtiden innehåller ett fortsatt 
ökande behov av cykelbanor som knyter ihop kommunens olika delar. Sammanfattningsvis behöver vi minska 
vår klimatpåverkan, samtidigt som vi blir fler i Kungsbacka. Men även med en minskad klimatpåverkan 
kommer vi att få uppleva konsekvenser av ett förändrat klimat. Det kan innebära att större investeringar kan 
krävas för att klimatsäkra den infrastruktur som finns på plats. Och det räcker inte, när Kungsbacka växer ökar 
både driftskostnader och reinvesteringar samt dess kapitalkostnader för nämndens verksamhetsområden. 

Dessutom står investeringar i VA-systemen på agendan i Kungsbacka och många andra svenska kommuner. Det 
handlar om att uppgradera systemen för att klara utmaningar som gäller hälsa, miljö och klimat – att renovera 
det som är gammalt och bygga nytt för nya invånare. Investeringsbehoven handlar om stora belopp. Nationellt 
bedöms att investeringarna i VA behöver öka från 16 till 23 miljarder kronor årligen, och behoven i Kungsbacka 
bedöms behöva öka i motsvarande grad. 

Digitaliseringen accelererar. Digitaliseringen för framförallt med sig möjligheter, i många fall finns redan 
tekniken som behövs för att utveckla, analyser och förutspå verksamheten, men den är inte helt utvecklad för 
verksamheternas behov än. Samtidigt som mindsetet behöver vara att förstå, och vara öppna för, den digitala 
utvecklingen, ökar behovet av kompetens inom IT-säkerhet och systemintegrationer. För att kunna nyttja 
möjligheterna inom digitaliseringen behöver kontinuerligt lärande vara en självklarhet, där systembyten är en 
del av vardagen, och våra arbetssätt behöver förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Vi spår att 
lagstiftning som idag försvårar digitalisering förändras, vilket för med sig att många fler ekonomiska processer 
och uppgifter digitaliseras eller automatiseras. Men ju mer digitalt- desto högre hotbild och hårdare 
säkerhetskrav. E-tjänsterna kommer att öka, och det kommer inte bara vara kommunen som står bakom dem. 
Med hjälp av öppna data kommer också våra invånare göra e-tjänster. 

Omvärldsanalysens betydelse i förhållande till internkontrollen 

Nämnden ser risker som kopplas till hantering av data och säkerhetsaspekter av digitaliseringen. Här väljer 
nämnden att behålla en risk kring hur systemförvaltarmodellen fungerar istället för att avsluta den i samband 
med att risken avskrivs kommunövergripande. Kommunövergripande har risker i samband med eventuell 
informationsöverföring till tredje land uppmärksammats, och att det finns risker för att behörigheter till system, 
lokaler och andra tillgångar inte avslutas i samband med en förändrad anställning. Det är sannolikt att fler risker 
inom ramen för digitaliseringens acceleration kommer att påtalas följande år. 

Den postpandemiska arbetsplatsen. Under pandemin blev distansarbete normen för de som inte hade 
arbetsuppgifter som krävde fysisk närvaro på arbetsplatsen. Framöver kommer en större blandning av att arbeta 
på distans och att arbeta på plats vara normen. Nu trevar sig organisationer över hela världen fram för att hitta 
fungerande arbetssätt, och kanske blir resultatet att Teams är normen och IRL är undantaget, och den virtuella 
VR-arbetsplatsen på väg in? Kanske blir kontoret en typ av social hub, där vi samlas i små mötesrum och är 
kreativa tillsammans? Hur stora lokaler kommer vi att behöva då? En fråga i relation till framtidens arbetsliv är 
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om, och i så fall hur, arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kommer att förändras? Och en annan fråga är vem som 
arbetar var- kompetensförsörjningen är en nyckelfråga och det är möjligt att framtiden innebär att den som 
innehar specialistkompetens kommer att dela sin tjänst mellan fem till tio kommuner. 

Omvärldsanalysens betydelse i förhållande till internkontrollen 

Vi lever i ett tillstånd av ständig förändring, och förändringstakten spås bara öka med tiden. Förvaltningen har 
uppmärksammat risken att det är svårt att hitta rätt information när man behöver den för medarbetare och chefer. 
Till hjälp finns styrdokument för kommunikationsvägar, för var vi lagrar vad i samarbetsrum och Teams samt 
dokumenthanteringsplanen. Detta kommer att granskas under året, med syftet att kunna sätta in åtgärder där 
granskningen eventuellt visar på brister. 

En utvärdering av omorganisationen på Teknik 2020 är planerad att genomföras. Beroende på resultatet av 
utvärderingen kan det finnas områden som genererar så pass stora risker för möjligheten att leverera 
kärnuppdrag ut till invånare eller kunder, att man väljer att lyfta upp det i interna kontrollplanen. 

Värderingar förändras. Välfungerande samhällsinstitutioner leder till en högre mellanmänsklig tillit. Tilliten 
är generellt hög i Sverige, och tillitens betydelse uppmärksammas allt mer (SKR Omvärldsanalys 2021). 
Medborgarnas tillit till varandra och deras förtroende för staten (och lokalstaten) beror dock i sin tur på i vilken 
mån som (lokal)staten förmår leva upp till sin sida av samhällskontraktet. Det innebär konkret att kommunen 
förmår prestera den trygghet och den sociala service som ingår i det centrala uppdraget, till exempel att 
fundamental infrastruktur fungerar, att det finns förutsättningar för ett livaktigt näringsliv etc (Tillitsbarometern, 
2019). Våra relationer med invånarna kan stärka medborgarnas samhällskontrakt, och det gör invånarnas 
upplevelse av våra tjänster allt viktigare. 

En annan värdering som förändras i samhälle är förflyttningen från "slit och släng" till "cirkulärt". Det allmänna 
miljötänket tillsammans med arbetet inom ramen för "Göteborgsregionen minskar avfallet" förflyttar fokus mot 
delningsekonomi och minskade mängder avfall. Fler smarta och innovativa lösningar kommer inom återbruk, 
men kommer de från kommunala aktörer, näringslivet eller någon annan aktör? Det kan krävas mycket 
samarbete mellan offentlig och privat verksamhet för att förverkliga välbehövliga lösningar inom cirkulär 
ekonomi. 

Omvärldsanalysens betydelse i förhållande till internkontrollen 

Hur förvaltningens representanter interagerar med invånare är en viktig del av tilliten. Under 2021 har rutiner 
för svarstider vid synpunkter och klagomål implementerats i förvaltningen och under 2022 kommer arbetet att 
följas upp och vid behov ytterligare förfinas. Eftersom interaktioner med invånarna är en viktig del av tilliten 
och samhällskontraktet kan detta komma att bli en risk som granskas i framtida interna kontrollplaner. 
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4 Arbetet med intern kontroll 2022 
Förvaltningen har tagit fram de områden som bedöms vara riskområden inom verksamheten, med basis i resultat 
från egenkontroller, granskningar, revisioner, klagomål etc. Det kan handla om områden som via klagomål 
uppmärksammats som mer frekvent förekommande eller sådana risker som får stora konsekvenser om de 
inträffar. Nämndens interna kontrollplan handlar både om att minimera risker som är kända i verksamheten och 
förhindra sådana risker som skulle kunna inträffa och få stora konsekvenser. 

Riskanalysen genomfördes av ledningsgruppen. Varje verksamhetsområde samlade ihop de risker som de ansåg 
var viktiga inför 2022 och prioriterade dessa utifrån sannolikhet att de skulle inträffa och konsekvens om de 
gjorde det. Risker som bedömdes vara väsentliga var risker som flera olika verksamhetsområden 
uppmärksammade, risker som bedömts ha hög sannolikhet och hög konsekvens samt de risker där sannolikhet 
eller konsekvens var bedömd till "mycket vanlig" alternativt "så allvarlig/ stor att den inte får inträffa". Därefter 
valde ledningsgruppen ut ett antal risker för vidare hantering inom ramen för den interna kontrollen 2022. 

Resultatet av riskanalysen delgavs politikerna i nämnden för Teknik för möjlighet att påverka riskanalysen och 
inkomma om det fanns ytterligare risker som inte uppmärksammats av förvaltningen. 

Löpande under året följs kontroll- och granskningspunkter upp. Resultatet av granskningarna används och 
redogörs för i olika forum. De kan löpande redogöras för i förvaltningsledning och i nämnd beroende på 
allvarlighetsgraden i det granskade. Resultatet av granskningarna redovisas årligen i en uppföljning av 
internkontrollplanen. 
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5 Riskanalys 2022 
Riskanalysen utgår från en inventering av samtliga risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc, men 
också risker för fusk, oegentligheter, korruption. Analysen mynnar ut i en bruttolista och en nettolista, dvs vilka 
risker kan accepteras eller är omhändertagna på annat sätt och vilka risker tas till plan för granskning och 
uppföljning. Såväl brutto- som nettolistan ska finnas med i internkontrollplanen. I enlighet med 
ekonomistyrprinciperna är det nämnden som ansvarar för att prioritera riskerna 

5.1 Risker - Till plan 
I matrisen visas riskerna i en löpnummerserie (svarta cirklar) och återfinns med beskrivning i tabellen nedan. 

Siffrorna 1-16 längst ner i varje ruta indikerar riskvärde = sannolikhet x konsekvens. 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

4 

4 
 

8 
 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 
 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 
 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 13 
 

13 

12 10 9 5 3 1 

11 8 7 6 4 2 

6 7 



Nämnden för Teknik  Kungsbacka kommun 
Intern kontrollplan 2022 
 

   

 10 

Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den inte 
får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Till 
plan 

Personal   1 Kommunövergripande 
risk: Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 2 Kommunövergripande 
risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att alla 
behörigheter till system, 
lokaler och andra 
tillgångar avslutas. 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Ekonomi   3 Kommunövergripande 
risk: Redovisning av 
representation 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 4 Kommunövergripande 
risk: Debiteringsrutiner 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 5 Manuella betalningar 3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Information
ssäkerhet, 
administrati
on, inköp... 

 

 6 Kommunövergripande 
risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 7 Kommunövergripande 
risk: Bristande hantering 
av delegationsbeslut 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 8 Kommunövergripande 
risk: 
Informationsöverföring 
till tredje land 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Till 
plan 

 9 Risk att det uppstår 
säkerhetsbrister samt 
brister i styrning och 
ledning i våra system, till 
följd av bristande 
följsamhet till gällande 
riktlinjer. 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Verksamhet 
 

 10 Risk för att bidrag 
betalas ut till ej 
berättigade 

1. Osannolik (risken är 
praktiskt taget 
obefintlig) 

3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 11 Risk för bristfällig 
dokumentation i 
samband med besiktning 
av nyanslutningar till 
vatten och avlopp 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 12 Risk för att VA-
föreningar växer utan att 
vi blir medvetna om det 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 13 Risk att information är 
svår att hitta och 
återsöka 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

  14 Risk för fel till följd av 
bristande kvalitet i inlagd 
information i kartan 

4. Mycket vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

5.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Anledning till att 
risk ej tas till plan 

Ekonomi   Kontanthantering 

  
Det förekommer 
inte 
kontanthantering i 
förvaltningen. 

Informationssäke
rhet, 
administration, 
inköp...  

 Kommunövergrip
ande risk: 
Bristande 
styrning av 
förändring av 
verksamhetsproc
esser och system 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Teknik planerar en 
organisationsförän
dring under 2022, 
vilken skulle kunna 
komma att 
granskas inom 
ramen för 
internkontrollen 
under 2023. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Anledning till att 
risk ej tas till plan 

Corona   Kommunövergrip
ande risk: Risk 
för 
anhopning/brista
nde leveranser 
avseende 
nämndernas 
uppdrag med 
anledning av 
Coronapandemin 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Inom Tekniks 
verksamhetsområd
en har 
coronapandemin 
inte föranlett 
någon omfattande 
påverkan på 
nämndens 
uppdrag. Vissa 
delar är berörda, 
såsom 
vattenmätarbyten i 
invånares hem, 
men omfattningen 
på nämndens 
uppdrag är så 
pass begränsad att 
det inte motiverar 
en uppföljning 
inom ramen för 
intern kontroll. 
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6 Planerade granskningar 2022 

6.1 Planerade granskningar 

  Område Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startd
atum 

Slutda
tum 

 Personal Kommun-
övergripande risk: 
Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

Efterlevnad av 
semesterlagen 

Uppföljning av 
semesteravstämning  

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Personal Kommun-
övergripande risk: 
Processen för 
avslut av 
anställning 
säkerställer inte att 
alla behörigheter till 
system, lokaler och 
andra tillgångar 
avslutas. 

Kontroll vid avslut av 
anställning 

Granskning av avslut av 
behörigheter vid avslut 
av anställning (eller byte 
av tjänst) 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Ekonomi Kommun-
övergripande risk: 
Redovisning av 
representation 

Attest av 
representation 

Granskning av 
representationskostnader 
mm 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Ekonomi Kommun-
övergripande risk: 
Debiteringsrutiner 

Debiteringsrutiner Uppföljning av 
debiteringsprocessen 

2022-
01-01 

2022-
12-30 

 Ekonomi Manuella 
betalningar 

Att rutiner för attest 
följs 

Uppföljning av underlag 
vid manuella betalningar 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Informa-
tions-
säkerhet, 
admini-
stration, 
inköp  

Kommun-
övergripande risk: 
Inköp (granskning 
begränsas till 
belopp över 
100.000:-) 

Beställningsgodkänn
ande 

Granskning av att 
genomförda inköp följer 
inköpsprocessen och 
gällande styrdokument 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Informa-
tions-
säkerhet, 
admini-
stration, 
inköp 

Kommun-
övergripande risk: 
Bristande hantering 
av 
delegationsbeslut 

Delegeringsrutin Granskning av 
delegeringsbeslut 

2022-
01-01 

2022-
11-30 
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  Område Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startd
atum 

Slutda
tum 

 Informa-
tions-
säkerhet, 
admini-
stration, 
inköp 

Kommun-
övergripande risk: 
Informationsöverföri
ng till tredje land 

Följsamhet till 
lagstiftning avseende 
integritetsskydd och 
Schrems II-målet 
(överföring av 
personinformation till 
tredjeland med 
massövervakningsla
gstiftning).Efterlevna
d till rutin för 
informationsklassifice
ring. 

Inventering av 
behandling av 
personinformation som 
omfattar 
tredjelandsöverföring 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Informa-
tions-
säkerhet, 
admini-
stration, 
inköp 

Risk att det uppstår 
säkerhetsbrister 
samt brister i 
styrning och 
ledning i våra 
system, till följd av 
bristande 
följsamhet till 
gällande riktlinjer. 

Följsamhet till 
systemförvaltarmodel
len/ modellen för 
digitala verktyg och 
system 

Avtal och 
avtalsuppföljning 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Fungerande 
behörighetshantering 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 SLA i förhållande till 
systemets omfattning 
och betydelse 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Bedrivs ett aktivt 
säkerhetsarbete för 
system som är 
självskattade enligt 
KLASSA? 

2022-
01-01 

2022-
12-31 

 Verksam-
het 

Risk för bristfällig 
dokumentation i 
samband med 
besiktning av 
nyanslutningar till 
vatten och avlopp 

Kontroll av 
anslutning 

Granskning av 
dokumentation vid 
anslutning till VA 

2019-
01-31 

2022-
10-31 

 Verksam-
het 

Risk för att bidrag 
betalas ut till ej 
berättigade 

Kontroll av ansökan 
Vägbidrag 

Kontrollera arbetsgången 
från ansökan till 
utbetalning. 

2018-
01-01 

2022-
10-31 

 Kontroll av ansökan 
Lekplatsbidrag 

Kontrollera arbetsgång 
från ansökan till 
utbetalning 

2022-
01-01 

2022-
10-31 

 Verksam-
het 

Risk för att VA-
föreningar växer 
utan att vi blir 
medvetna om det 

Kontakt med 
föreningar, 
avstämning avtal 

Ta fram rutin för 
uppdatering av 
medlemsförteckningar 

2019-
01-31 

2022-
11-30 

 Granska avtal mot den 
faktiska faktureringen 

2019-
01-01 

2022-
11-30 
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  Område Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startd
atum 

Slutda
tum 

 Verksam-
het 

Risk att information 
är svår att hitta och 
återsöka 

Efterlevnad av 
dokumenthanterings
plan och rutiner för 
lagring av 
information 

Att rutiner och 
styrdokument finns på 
rätt plats 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Information hittas i 
Teams 
 
 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Verksam-
het 

Risk för fel till följd 
av bristande kvalitet 
i inlagd information 
i kartan 

Säkerställa att rätt 
information läggs in i 
VA-banken 

Att information finns 2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Att inlagd information är 
korrekt 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Att rutin för inmätning 
och lathund för 
redovisning följs 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

 Att aktiv granskning av 
informationen i VA-
banken utförs 

2022-
01-01 

2022-
11-30 

De risker som valts ut för granskning är sådana som kan påverka verksamhetens möjligheter att förebygga, 
upptäcka och åtgärda fel och brister, att skydda organisationen från förluster, bedrägerier och skador, att 
efterleva lagar och regler, ha strukturer, system och processer för tydlighet och ordning samt bygga och stödja 
förtroende, öppenhet och utveckling. 

Vid bedömning av sannolikhet att risken inträffar samt konsekvens om den inträffar har ovanstående områden 
valts ut för vidare granskning. Områdena spänner över personal, ekonomi, informationssäkerhet och 
administration samt specifika verksamhetsrisker för Teknik. 

Självskattning för förutsättningar att bedriva arbetet med intern kontroll genomförs årligen i ledningsgruppen 
för Teknik i maj månad. 

6.2 Uppföljning av granskning och åtgärder 
Teknik har tagit fram en plan för kontroll och granskning. Under året granskas riskerna enligt plan och om 
resultatet av granskningen visar att det finns avvikelser tas åtgärder fram för förbättringar. 

För de kommungemensamma riskerna som ska granskas planerar kommunledningskontorets specialister hur 
granskningen ska utföras och motsvarande funktioner på Teknik tar ansvar för att granskningen blir utförd. 

För de verksamhetsspecifika riskerna har en plan tagits fram för vad som ska granskas, när och med vilken 
metod. För varje risk har en person tilldelats ansvaret för att arbetet blir utfört. 

Granskningar utförs av en granskningsgrupp av verksamhetsrepresentanter under ledning av utvecklingsledare. 
Metodhandledare hjälper till med granskningsmetoder och mallar. Ansvarig för framtagna åtgärder är respektive 
processägare/enhetschef. 

6.3 Granskning av privata utförare 2022 
Teknik använder sig av privata utförare för snöröjning, sophämtning, drift av återvinningscentraler och från och 
med 2022 insamling och materialåtervinning av returpapper från återvinningsstationer. 
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Uppföljning av de privata utförarna sker genom avtalsuppföljning och regelbundna uppföljningsmöten. 

Utöver privata utförare som löpande utför tjänster för kommunen kan entreprenörer upphandlas för 
engångsuppdrag, såsom anläggningsarbeten för VA, asfaltering, broreparation, nybyggnationer och 
reparationsarbeten av avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer för vatten eller liknande. Dessa 
upphandlade tjänster följs upp via avtalsuppföljningar. 

6.4 Granskning av avtalssamverkan 2022 
Det förekommer ingen avtalssamverkan enligt kommunallagens definition, 9 kap. 37 § i Kommunallag 
(2017:725), inom nämnden för Tekniks ansvarsområden. 

6.5 Annan granskning 
Teknik granskas regelbundet av tillsynsmyndigheter och besiktningsorgan. 

Detta gäller exempelvis 

Tillsyn av Miljö & Hälsoskydd för 

·Vattenverk 

·Reningsverk 

·Återvinningscentraler 

·Omlastningsstation 

·Upplaget på Lagunen 

Besiktning av Hammargårds reningsverk enligt Revaq 

Besiktning av laboratoriet enligt ISO 17025 

Årlig extern besiktning av utrustning såsom lyftanläggningar, tryckkärl, fordon, truckar, lagerhyllor, 
köldmedier, reservkraftaggregat, brandsläckare och fallskydd. 
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Styrdokument för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och underhåll av 
gatubelysning inom Kungsbacka kommun  

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på nya styrdokument 
för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka 
kommun. Förslag på nya styrdokument ska redovisas under hösten 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 1990 om ”Riktlinjer för fördelning av kostnader vid byggande samt 

drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun”. Riktlinjerna är otydliga avseende 
kostnader samt fråga om ägaransvaret avseende byggande och underhållet gällande gatubelysningen i 
Kungsbacka kommun.  

Lagar har förändrats och tillkommit vilket gör att frågan är komplex och kräver utredning. 

Förvaltningen för Teknik har för avsikt att ta fram olika förslag på nya styrdokument för fördelning av 
kostnader vid byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Kommunstyrelsen 1999-11-09 §457 Riktlinjer för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och 
underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun 

Kommunstyrelsen 1998-01-20 §39 Kommunens policy beträffande driftkostnader för belysning på 
enskilda vägar, inkl nämnden för Tekniks beslut 1998-04-02 §29 om nya riktlinjer för gatubelysning 

Kommunfullmäktige 1990-04-19 §61 Riktlinjer för fördelning av kostnader vid byggande samt drift 
och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun 

Kommunfullmäktige 1990-04-19 §61 Motion angående översyn av regler för gatubelysning 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka beslutade 1990 om ”Riktlinjer för fördelning av kostnader vid 

byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun”. Riktlinjerna är 
otydliga avseende kostnader samt fråga om ägaransvaret avseende byggande och underhållet gällande 
gatubelysningen i Kungsbacka kommun.  

och behöver förtydligas. Lagar har förändrats, ersatts och tillkommit vilket gör att frågan är komplex 
och kräver utredning. Det är viktigt att det blir tydligt var ansvaret ligger, både gällande kostnader och 
ägaransvar. 

Livslängden på gatubelysningsanläggningarna runt om i kommunen varierar. Vissa delar kräver ett allt 
större underhåll och vissa delar behöver bytas ut inom en snar framtid. Livslängden varierar, kablar 
kan ha en livslängd på upp till 80 år men normalt 40-50 år. Livslängden för belysningsstolpar varierar 
mellan 40-50 år men vissa stolpar kan hålla upp till 60 år. Armaturen i stolpen har en livslängd på ca 
10 år men kan hålla upp till 30 år, ljuskällan ca 2 år. 

Frågan är nationell, det är en fråga för alla kommuner i landet. Vissa kommuner har valt att lämna över 
ansvaret för gatubelysningen till vägföreningar med eller utan ett årligt bidrag. Vissa kommuner har 
hela ansvaret för all gatubelysning medan vissa kommuner tar delvis ansvar för gatubelysningen 
exempelvis utmed vägar inom tätorter som kan jämställas med kommunala gator med stort allmänt 
intresse.  

Många vägföreningar/gemensamhetsanläggningar har i sitt anläggningsbeslut att belysning ingår i 
förvaltningen medan vissa vägföreningar/gemensamhetsanläggningar har inte i sitt anläggningsbeslut 
att belysning ingår i förvaltningen. Gemensamhetsanläggningar/vägföreningar inrättas genom 
ett anläggningsbeslut i en lantmäteriförrättning. I beslutet anges hur anläggningen ska genomföras och 
vilka fastigheter som ska ha del i den. Genom förrättningen beslutas också hur kostnaderna för 
anläggningens utförande och drift ska fördelas och vilka delar som ingår i anläggningen. Alla 
medlemmar får ett andelstal beräknat utifrån nyttjande. 

Styrdokumenten ska styra ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommun och vägföreningar, 
gällande byggande, drift och underhåll samt förnyelse/reinvestering i gatubelysningsanläggningarna. 

Riktlinjerna har varit uppe för beredning och antogs av nämnden för Teknik under slutet av 1990-talet 
men fastställdes aldrig av kommunfullmäktige. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantm%C3%A4terif%C3%B6rr%C3%A4ttning
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Historik: 

1990 beslutade kommunfullmäktige ”Riktlinjer för fördelning av kostnader vid byggande samt drift 

och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun”. Av dessa riktlinjer framgår bland annat 

att kommunen har ett ansvar för vägföreningarnas belysning, avseende drift, underhåll och förnyelse. 

1998 fick Mark- och bostadskontoret i uppdrag att göra en översyn av regler avseende drift av 
belysning på enskilda vägar. 

I mars 1998 föreslogs att Gatukontoret inte skulle ha ansvar för förnyelse av vägföreningarnas 
anläggningar. 

I april 1998 beslutade Tekniska nämnden att godkänna det nya förslaget. 

I september 1998 föreslogs för kommunstyrelsen att väghållaren ska ansvara för nyinvestering, 
uppsättning och förnyelse. 

Efter presidiedialoger redovisades en utredning i oktober 1999 för kommunstyrelsen med förslag på 
ansvarsfördelning och bidragsprinciper. 

1999-11-09 gav KSAU Mark- och bostadsenheten i uppdrag att utifrån den förda diskussionen 
återkomma i ärendet. 

Fram till 2009-02-26 görs inget i ärendet och det avslutas formellt. 

Det är okänt varför Mark- och bostadsenheten inte återkommit i ärendet och varför riktlinjerna aldrig 
fastställdes av kommunfullmäktige. Teknik har haft dialog med Mark och Exploatering (tidigare Mark 
och Bostad) på Samhällsbyggnadskontoret. Förvaltningarna har enats om att frågan bör hanteras och 
utredas av Teknik. 

Förvaltningen för Teknik har för avsikt att ta fram olika förslag på nya styrdokument för fördelning av 
kostnader vid byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun. 

Utredningen ska redovisa konsekvenser - praktiskt och ekonomiskt - för Kungsbacka kommun och 
vägföreningar, för respektive förslag. 

 

Ola Hamberg      Charlotta Ljungkull  

Tf förvaltningschef     Projektledare 
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§ 94 Dnr 2021-00619 
Styrdokument för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och 
underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på 
nya styrdokument för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och underhåll 
av gatubelysning inom Kungsbacka kommun. Förslag på nya styrdokument ska 
redovisas under hösten 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 1990 om ”Riktlinjer för fördelning av kostnader vid 

byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun”. 

Riktlinjerna är otydliga avseende kostnader samt fråga om ägaransvaret avseende 
byggande och underhållet gällande gatubelysningen i Kungsbacka kommun. Lagar 
har förändrats och tillkommit vilket gör att frågan är komplex och kräver utredning. 

Förvaltningen för Teknik har för avsikt att ta fram olika förslag på nya styrdokument 
för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och underhåll av gatubelysning 
inom Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Kommunstyrelsen 1999-11-09 §457 Riktlinjer för fördelning av kostnader vid 
byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun 

Kommunstyrelsen 1998-01-20 §39 Kommunens policy beträffande driftkostnader för 
belysning på enskilda vägar, inkl nämnden för Tekniks beslut 1998-04-02 §29 om 
nya riktlinjer för gatubelysning 

Kommunfullmäktige 1990-04-19 §61 Riktlinjer för fördelning av kostnader vid 
byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun 

Kommunfullmäktige 1990-04-19 §61 Motion angående översyn av regler för 
gatubelysning 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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Gatubelysning utefter statlig väg 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda och kartlägga belysningsbeståndet utefter 
statliga vägar i Kungsbacka kommun och därefter ta kontakt med Trafikverket för att förbereda för ett 
övertagande. 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för översiktligt beräknade 
kostnader till kommande budgetprocess, med detaljerade kostnader kommande år efterhand som 
kartläggningen blir klar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun, Teknik, har ca 1 800 stolpar och 1 000 belysningspunkter utefter statlig väg, 
gång- och cykelvägar ej medräknade. Anläggningarna är gamla och vissa delar av anläggningarna är i 
akut behov av åtgärd.  

Det pågår ett nationellt arbete där Trafikverket tar tillbaka/övertar vissa delar av anläggningarna utefter 
statlig väg från landets kommuner. Övertagandet sker utefter uppsatta kriterier och där kommunerna 
kartlägger belysningsbeståndet som ett första steg i övertagandeprocessen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

RAPPORT Pilotprojekt Övertagande av kommunal belysning på statlig väg, 2020-02-24  

Beslutet skickas till 
Planering Trafik & Utemiljö 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om hantering av den stora andel av belysningsanläggningarna längs statlig väg som ägs av 
kommunerna har diskuterats under många år. Delar av belysningsanläggningarna är i akut behov av 
reinvestering. 
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Under 1990-talet lämnade Vägverket (numera Trafikverket) över delar av belysningsanläggningarna 
utefter statlig väg till kommunerna. Trafikverket behöll ansvaret för vägar där trafikflödet översteg 
2 500 fordon/dygn, kommunerna tog ansvar för lågtrafikerade vägar, belysning vid busshållplatser, 
utfarter och vägkorsningar. Kommunerna fick själva välja att ta över anläggningen eller om vissa delar 
av belysningsanläggningen skulle plockas ned. 

Trafikverket har i pilotprojekt valt ut kommuner (där ingår inte Kungsbacka kommun) för att gå 
igenom processen där Trafikverket tar över kommuners belysning utefter statlig väg, efter uppsatta 
kriterier. Detta är en utdragen process då Trafikverkets krav på övertagande till stor del innebär 
reinvestering eftersom den befintliga anläggningen inte uppfyller kraven för ett övertagande och det 
blir kostsamt för kommunerna. Trafikverket har meddelat att ett övertagande inom Kungsbacka 
kommun kommer att ske först om 10 till 15 år.  

Kriterierna består i vilka sträckor som är aktuella för ett övertagande och baseras på tex om det ligger 
inom tätort, om det finns detaljplan, oskyddade trafikanter i närheten av vägen, skolor etc, gång- och 
cykelpassager, pendlingshållplatser, hänsyn till trafikmängder. 

För att anläggningen ska tas över ska den ha minst 50% livslängd kvar, annars kräver Trafikverket att 
den reinvesteras eller renoveras innan övertagande. 

Kungsbacka kommun har ca 1 800 stolpar och 1000 armaturer, ca 94 000 meter ledning i luft och mark 
utefter statlig väg (gång- och cykelvägar ej medräknade). Av dessa är drygt 300 trästolpar som bedöms 
vara i akut behov av åtgärd på grund av nedsatt hållfasthet. Det akuta läget bedöms kunna åtgärdas 
inom 2 år, om finansiering finns.  

Majoriteten av kommunens befintliga anläggningar utefter statlig väg har en kvarvarande livslängd 
som understiger 50 %. De kan inte lämnas över till Trafikverket innan de upprustats eller ersätts med 
ny anläggning av kommunen. Trafikverkets krav på övertagande med avseende på anläggningens 
livslängd är över 50 %. 

Förvaltningen gör bedömningen att de akuta delarna som behöver åtgärdas kräver reinvestering som 
innebär rivning av anläggning och därefter nyanläggning. Förvaltningen har i dagsläget 10-11 miljoner 
kronor per år i budget för investering och reinvestering av all gatubelysning de närmsta åren. Detta 
avser alla anläggningar där kommunen är huvudman (exv. kommunala vägar och cykelbanor), statliga 
vägar och stor del av belysningen utefter enskilda vägar. Det årliga behovet för all gatubelysning 
uppskattas till i storleksordningen 25 miljoner per år de närmsta 10 åren, därefter sjunker behovet om 
nödvändiga reinvesteringar genomförs.  

Förvaltningen kommer att besiktiga del av anläggning utefter statlig väg, som består av trästolpar och i 
dialog med Trafikverket eventuellt släcka och montera ned de stolpar som är i akut behov av åtgärd. 
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En översiktlig kostnadsuppskattning på kommunens totala anläggningar har tagits fram anläggningar 
har tagits fram, med syfte att bedöma storleksordningen av behoven: 

Reinvestering samtliga delar i anläggningarna där kommunen är huvudman 0- 40 år: 285 miljoner 

Reinvestering samtliga delar i anläggningarna utefter statliga vägar inom 3-10 år ca: 95 miljoner 

Akuta delar som kräver åtgärd utefter statliga vägar inom 2 år ca:    20 miljoner 

Förnyelse av samtliga delar i anläggningarna utefter enskilda vägar inom 0- 30 år ca:  245 miljoner 
 
 
 
Ola Hamberg      Charlotta Ljungkull 

Tf förvaltningschef     Projektledare 
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§ 95 Dnr 2021-00979 
Gatubelysning utefter statlig väg 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda och kartlägga 
belysningsbeståndet utefter statliga vägar i Kungsbacka kommun och därefter ta 
kontakt med Trafikverket för att förbereda för ett övertagande. 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för översiktligt 
beräknade kostnader till kommande budgetprocess, med detaljerade kostnader 
kommande år efterhand som kartläggningen blir klar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun, Teknik, har ca 1 800 stolpar och 1 000 belysningspunkter 
utefter statlig väg, gång- och cykelvägar ej medräknade. Anläggningarna är gamla 
och vissa delar av anläggningarna är i akut behov av åtgärd.  

Det pågår ett nationellt arbete där Trafikverket tar tillbaka/övertar vissa delar av 
anläggningarna utefter statlig väg från landets kommuner. Övertagandet sker utefter 
uppsatta kriterier och där kommunerna kartlägger belysningsbeståndet som ett första 
steg i övertagandeprocessen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-28 
Rapport Pilotprojekt Övertagande av kommunal belysning på statlig väg 2020-02-24 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Initiativ angående behov av laddstationer på kommunal mark  

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik noterar rapporten Laddstationer för fordon 2021-10-20, och anser uppdraget som 
slutfört.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Eriksson (C) inkom i mars 2021 med ett initiativärende till nämnden och i ärendet uppgett i 
huvudsak följande: 

Utvecklingen inom fordonsindustrin visar på att fordon med eldrift är vad branschen väldigt enat ser 
som framtiden. Det som idag bromsar omställningen är produktionen av batterier, samt för den vanliga 
användarens möjligheter att ladda långsamt när de har bilen parkerad. Behovet av snabbladdning är 
väldigt begränsande, och till största delen mest ett behov längst med Sveriges större trafikleder. 
Samtidigt ökar behovet av långsamma laddstationer, framförallt i områden med lägenheter, eftersom 
bilägarna själva inte kan installera en laddstation där. I dessa områden har kommunen en del 
boendeparkeringar som i framtiden bör ha laddstationer på flertalet av parkeringsplatserna. Kommunen 
har även flertalet parkeringar i områden där många arbetar. Även på dessa platser är laddstationer 
nödvändiga. Om man gör en omvärldsbevakning ser man att många kommuner har en aktiv plan kring 
detta. 

Nämnden för Teknik gav i mars 2021 förvaltningen i uppdrag att utreda dagens behov och framtida 
behov av laddstationer på kommunal mark, med fokus på boendeparkeringar i lägenhetsområden samt 
parkeringsplatser nära arbetsplatser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-20 

NTE 2021-03-17 § 36 

Yrkande från Centerpartiet, 2021-03-11 
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Rapport laddstationer för fordon 
Nämnden för Teknik har gett förvaltningen i uppdrag att utreda dagens behov och framtida behov av 
laddstationer på kommunal mark, med fokus på boendeparkeringar i lägenhetsområden samt 
parkeringsplatser nära arbetsplatser. (NTE 2021-03-17 § 36) 

Idag bedöms behovet av offentliga laddplatser vara tillgodosett. Beroende på utvecklingen av 
fordonsflottan så kan kompletterande laddplatser eller utökning av laddpunkter inom befintliga 
laddplatser behövas på längre sikt.  Behovet kan bland annat förutses genom mätning av nyttjandet av 
befintliga laddplatser och genom att lyssna på önskemål som kommer in från medborgare. 

Teknik har en struktur på laddplatser som är ett komplement till de privata alternativen. De är 
orienterade kring målpunkter och i områden med flerbostadshus inom Kungsbacka stad. I samband 
med de nya regler och krav i PBL som finns, tvingas privata aktörer och fastighetsägare att lösa 
laddplatser kring flerbostadshus, köpcentrum, arbetsplatser mm. Där finns även retroaktiva krav 
gällande parkeringar. 

En fråga är vem som ska ansvara för tillgång till laddplatser kring befintliga områden med 
flerbostadshus, är det kommunen eller är det fastighetsägarna? I och med nya krav i PBL så är det 
tydligt att ansvaret att lösa laddning kring nya bostäder och arbetsplatser i huvudsak ska ombesörjas av 
fastighetsägaren.  

För Kungsbacka kommun som arbetsgivare ligger ansvaret på Service att tillhandahålla laddpunkter 
vid arbetsplatser enligt nya krav i PBL. 

Ett problem som till viss del motverkar en omställning till elbilsdrift, är de befintliga 
gemensamhetsanläggningar med gällande anläggningsbeslut som inte möjliggör en utbyggnad inom 
dessa områden. Energimyndigheten kommer att rapportera (november 2021) om åtgärder för att 
underlätta för hemmaladdning. Detta kommer förhoppningsvis att underlätta för ett stort antal 
föreningar att anlägga egna laddplatser. 

Definitioner och lagkrav 
Laddpunkt=fysisk plats för laddning 

Laddplats=samlad plats för laddning med en eller flera laddpunkter 

Ledningsinfrastruktur= förberedelse med tomrör eller liknande 

Boverket har tagit fram nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon, 10 mars 
2021.  

Kraven ställs på byggnaden och dess tillhörande parkeringsplatser. En laddningspunkt behöver inte 
vara tillgänglig för allmänheten utan reglerna syftar främst till att skapa möjligheter för laddning av 
elfordon vid bostäder och arbetsplatser. 

Sedan tidigare gäller även följande retroaktiva krav för vissa byggnader: 
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Uppvärmda byggnader, som inte är bostadshus, med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på 
tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon senast den 1 januari 2025. 

För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav. 

Aktörer 
Kungsbacka kommun 
Teknik ansvarar för kommunens offentliga laddpunkter och Service ansvarar för laddpunkter till 
arbetsfordon och laddpunkter för anställda. 

Kommunen har totalt 103 offentliga laddpunkter (öppna för allmänheten) fördelade på 24 platser inom 
Kungsbacka stad.  

Dessa är fördelade kring målpunkter som till exempel Kungsbacka teater, Stadshuset, Sjukhuset, 
Kulturhuset, Badhuset samt i områden där det finns flerbostadshus och där det således är svårt att själv 
lösa privat laddning av elfordon.  

Kommunens offentliga laddplatser finns enbart inom Kungsbacka stad där kommunen är huvudman 
för allmän plats alternativt där det finns kommunal kvartersmark där Teknik är ansvarig. Det finns 
några områden med flerbostadshus där offentliga kommunala laddplatser inte är ordnade, då det inte 
finns någon mark där Teknik har ansvar för, där det är enskilt huvudmannaskap, såsom tex Fors, Tölö 
ängar I och II. 

Service ansvarar för stor del av kommunens fastigheter på kvartersmark i och utanför Kungsbacka stad 
i form av skolor, äldreboenden, förskolor mm. Service har de senaste åren satsat stort på att bygga upp 
en eldriven personbilsflotta för att ersätta den fossildrivna personbilsflottan. I dagsläget (augusti 2021) 
har kommunen ca 230 elbilar och lika många laddpunkter, med en utbyggnadstakt på ca 90 
laddpunkter och bilar/år i tre år. Service fortsätter att driva denna utveckling och nästa steg är att 
införliva elbilspooler vid verksamheter i ytterområdena där många resor sker med egen bil i tjänsten. 

Framöver planerar Service att komplettera personalbilsparkeringar med laddpunkter för att möta ett 
behov från arbetsplatsens anställda, då intentionerna i de nya reglerna i PBL i första hand ska 
möjliggöra laddning på arbetsplats och för boende vid flerbostadshus. När detta kan komma att bli 
aktuellt är ännu inte beslutat. Vid en sådan utbyggnad kommer Service att tillsammans med Teknik att 
se över möjligheterna till att utforma och reglera dessa platser så att de kan komma att bli tillgängliga 
för allmänheten på kvällar och helger. Detta skulle med fördel gynna områden där det finns 
flerbostadshus och där Teknik inte har möjlighet att i dagsläget anlägga laddinfrastruktur. 

Privata aktörer med offentliga laddpunkter: 
Intresset från privata aktörer att etablera laddplatser på kommunal mark är svagt, en aktör är har visat 
intresse av att arrendera mark för supersnabbladdning på Varla pendelparkering. Upplåtelse kommer 
att ske genom avtal med Kungsbacka kommun, Mark och exploatering. Ytterligare en aktör har visat 
intresse för att etablera i område kring E6, där Teknik inte har kunnat erbjuda någon mark. 

Det är problematiskt att hitta platser för upplåtelse, då det inte är aktuellt att upplåta allmän-platsmark 
till enskild. Etablering kan med fördel lösas inne på privat kvartersmark. 
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Det finns i dagsläget laddpunkter kring köpcentrum till exempel i Hede och i Borgås. 

Aranäs, arbetar med att ta fram en plan för laddinfrastruktur, de har idag laddpunkter på Kungsmässan 
och p-huset i kvarteret Valand. 

Övriga aktörer och laddplatser vid bostäder: 
Eksta bostadsbolag, har ingen plan för laddinfrastruktur idag, utan följer de krav som finns/kommer 
tex PBL. 

Samfällighetsföreningar har svårt att själva anlägga laddplatser då det inte ingår i anläggningsbeslutet 
och det därmed inte är möjligt att anlägga laddplatser inom gemensamhetsanläggningen. Detta gäller 
exempelvis delar av Fors, där anläggningsbeslutet i gemensamhetsanläggningen inte självklart tillåter 
anläggande av laddplatser. Energimyndigheten kommer att rapportera (november 2021) om åtgärder 
för att underlätta för hemmaladdning. Detta kommer förhoppningsvis att underlätta för ett stort antal 
föreningar att anlägga egna laddplatser. Kommunen har ingen påverkan i dessa anläggningsbeslut. 

Privata hushåll löser oftast laddning intill den egna bostaden. 

Andra kommuner: 
Det är vanligt att den kommunala laddinfrastrukturen byggs ut via kommunala elbolag och eller 
kommunala p-bolag. Det är stor variation mellan kommuner, hur långt man kommit med utbyggnad av 
laddinfrastruktur. Den privata marknaden har inte visat något större intresse, sannolikt pga att det är en 
kostsam utbyggnad och det hittills inte varit ekonomiskt fördelaktigt att investera i laddinfrastruktur 
som försörjer staden. 

Ekonomi: 
Investeringskostnad, snittkostnad för de av Teknik anlagda laddpunkterna: 40 000-50 000 
kr/laddningspunkt för normalladdning. 300 000 kr/snabbladdare. Den stora kostnaden är oftast 
anslutningsavgiften till elnätet som kan vara upp till 100 000 kr för en geografisk plats. 

Kostnaderna för drift av kommunens offentliga laddplatser enligt nedan: 

  2020    2020, jan-mars 2021, jan-mars 

Driftutgift -427 000 kr  Driftutgift -90 000 kr -93 000 kr 

Intäkt 115 000 kr  Intäkt 16 000 kr 40 000 kr 

  -312 000 kr    -74 000 kr -53 000 kr 

 

Intäkter för p-avgifter är ej medräknade. 

Det kostar 2.50 kr/kWh att ladda, parkeringsavgift och/eller tidsbegränsning tillkommer likt 
omgivande reglering, samt reglerat till tre timmar på de platser som tillgodoser behovet för 
målpunkterna. Boendekort gäller inte på laddplatser.  
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Dagens läge, laddplatser och fordonsflotta Sverige: 
Energimyndigheten: Sverige har idag över 2 500 laddstationer med över 13 000 laddningspunkter med 
olika typer av kontakter och effekt. 

Fordonsflottan i Sverige består av 1% rena elbilar och 3% laddbara bilar, totalt 4% laddbara bilar inkl 
rena elbilar, maj 2021.  

Fyra av tio bilar som rullar på de svenska vägarna är äldre än tio år. Medellivslängden för personbilar i 
Sverige är ca 17 år. Genomsnittsåldern på bilarna i den svenska bilparken är ca tio år. (2020) 
(Bilsweden.se) 

Januari - juni 2021, av de nyregistrerade bilarna var 13% rena elbilar 26% laddbara bilar exkl rena 
elbilar, (laddbara bilar inkl rena elbilar 39% av nyregistreringen) (Trafa.se). 

Januari - juni 2020, av de nyregistrerade bilarna var 7% rena elbilar, 18% laddbara bilar exkl rena 
elbilar, (laddbara bilar inkl rena elbilar 25% av nyregistreringen) (Trafa.se). 

Dagens behov 
Kommunens befintliga offentliga laddplatser täcker, på de flesta tider, i dagsläget det behov som finns 
där de är placerade, dvs det finns en större tillgång än vad det finns efterfrågan. Däremot finns det 
behov av platser i staden där det inte finns möjlighet att anlägga laddplatser då det inte finns fysiska 
parkeringar som Teknik ansvarar för. 

Nyttjandegraden på de offentliga laddplatserna är låg och efterfrågan på platserna är fortfarande lägre 
än tillgången på de flesta platserna. 

Av de befintliga laddpunkterna används 85 st mindre än 20%, 18 laddpunkter används mer än 20% 
(september 2021).  

Av de befintliga laddpunkterna används 92 st färre än 31 gånger på en månad, dvs i snitt mindre än en 
gång per dag, 11 av laddarna används mer än 31 gånger på en månad (september 2021). 

Det finns ett behov av laddplatser i områden där det saknas ett kommunalt huvudmannaskap, både 
inom och utanför Kungsbacka stad, som idag inte tillgodoses. 

En del av Tekniks laddplatser är tidsreglerade, då de är avsedda för kortare besök vid målpunkter och 
med syftet att få rotation på platserna, för att så många som möjligt ska kunna nyttja möjligheten att 
ladda. 

Framtida behov 
Det är svårt att förutse det framtida behovet av laddpunkter och vilken roll kommunerna ska ha i att 
erbjuda möjlighet till laddning. Med ett ökat antal elbilar så kommer behovet av laddningsmöjligheter 
att öka. 

Den nya lagen i PBL ställer nya och retroaktiva krav på exploatörer, fastighetsägare och verksamma 
vilket ger dessa aktörer ett ansvar att lösa laddning vid arbetsplatser och vid boenden med 
flerbostadshus. 
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Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång 
till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform, detta svar skulle ges i augusti 2021 men 
har flyttats fram till november 2021. 

De rena elbilarna tar allt större del av marknaden, dessa bilar har allt längre räckvidd, vilket sannolikt 
innebär att behovet av att ladda vid bostaden och vid snabbladdstationer kommer att öka. Många av de 
moderna elbilarna har en räckvidd på över 30 mil, det billigaste alternativet är att ladda hemma vid 
bostaden, så sannolikt kommer den största andelen av laddningen fortsatt ske vid bostaden. Med en 
ökad andel elbilar kommer därmed också behovet av att kunna ladda vid bostaden att öka.  

Nyregistreringen av eldrivna bilar ökar snabbt. Dock kommer det troligen att ta många år innan 
personbilsflottan till en större del är ersatt av elbilar eftersom fossildrivna bilar kommer att ta många år 
att ersätta, med avseende på dess livslängd. Politiska styrmedel i form av subventioneringar och 
kostnader kommer att påverka utvecklingen men är svåra att förutspå. 

Forskning visar att huvuddelen av överförd energi, ungefär 80-90 procent, sker vid icke-publika, i 
många fall enskilda, parkeringsplatser. Publik laddning bör ses som ett komplement till icke-publik 
laddning. (Elmyndigheten) 

Behovet av laddplatser ökar stadigt, på kommunens offentliga laddplatser syns en ökning av 
energiförbrukningen på ca 100% i snitt från 2020 till 2021, figur 1. 

 
Figur 1: Energiförbrukning på Tekniks laddplatser, 2020 resp 2021 (exkl Phus Linden) 

Teknik kan enkelt komplettera med fler laddpunkter på 18 av de 23 befintliga platserna (p-hus Linden 
ej medräknat). De fem platser som ej är möjliga att utöka på ett enkelt sätt, beror dels på att det inte 
finns ytterligare fysisk parkering i anslutning till platsen, dels på att det inte finns tillräcklig kapacitet i 
elnätet. En utökning på befintliga platser där det finns möjlighet skulle ge en utökning på 36 
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laddpunkter. Dessa skulle enkelt kunna utökas allt eftersom efterfrågan ökar. I p-hus Linden finns 
förberett för en utökning med ytterligare 80 platser för laddning. 

Ett ytterligare alternativ som finns är att förse laddarna med lastbalansering, detta innebär att det är 
möjligt att ha fler laddare på platsen än vad det finns kapacitet. Om alla laddare nyttjas samtidigt så 
minskar effekten och det tar längre tid att ladda. Detta skulle kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att 
utöka befintlig anläggning, vid tex områden med flerbostadshus där man parkerar under längre tid. 

Om Teknik ska ansvara för att tillgodose ett framtida behov av laddpunkter så bör investerings-
budgeten kompletteras med en budgetpost för detta.  

 

 

Ola Hamberg     Charlotta Ljungkull 

Tf förvaltningschef    Projektledare 
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§ 96 Dnr 2021-00217 
Initiativ angående behov av laddstationer på kommunal mark 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik noterar rapporten Laddstationer för fordon 2021-10-20, och 
anser uppdraget som slutfört.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Eriksson (C) inkom i mars 2021 med ett initiativärende till nämnden och i 
ärendet uppgett i huvudsak följande: 

Utvecklingen inom fordonsindustrin visar på att fordon med eldrift är vad branschen 
väldigt enat ser som framtiden. Det som idag bromsar omställningen är produktionen 
av batterier, samt för den vanliga användarens möjligheter att ladda långsamt när de 
har bilen parkerad. Behovet av snabbladdning är väldigt begränsande, och till största 
delen mest ett behov längst med Sveriges större trafikleder. Samtidigt ökar behovet 
av långsamma laddstationer, framförallt i områden med lägenheter, eftersom 
bilägarna själva inte kan installera en laddstation där. I dessa områden har 
kommunen en del boendeparkeringar som i framtiden bör ha laddstationer på flertalet 
av parkeringsplatserna. Kommunen har även flertalet parkeringar i områden där 
många arbetar. Även på dessa platser är laddstationer nödvändiga. Om man gör en 
omvärldsbevakning ser man att många kommuner har en aktiv plan kring detta. 

Nämnden för Teknik gav i mars 2021 förvaltningen i uppdrag att utreda dagens 
behov och framtida behov av laddstationer på kommunal mark, med fokus på 
boendeparkeringar i lägenhetsområden samt parkeringsplatser nära arbetsplatser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
NTE 2021-03-17 § 36 
Yrkande från Centerpartiet, 2021-03-11 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att arbetsutskottet noterar rapporten till 
protokollet.  
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§ 36 Dnr 2021-00217 
Initiativärende från Anders Eriksson (C) angående laddstationer för 
fordon 

Beslut 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda dagens behov och framtida behov av 
laddstationer på kommunal mark, med fokus på boendeparkeringar i 
lägenhetsområden samt på parkeringsplatser nära arbetsplatser. 

Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att på alla framtida parkeringsplatser 
som Teknik bygger förbereda med kanalisation för laddstationer till varje 
parkeringsplats. 

Reservation 
Britt Tönnberg (S) Per-Axel Landström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande om avslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Eriksson (C) har inkommit med ett initiativärende till nämnden och i ärendet 
uppgett i huvudsak följande: 

Utvecklingen inom fordonsindustrin visar på att fordon med eldrift är vad branschen 
väldigt enat ser som framtiden. Det som idag bromsar omställningen är produktionen 
av batterier, samt för den vanliga användarens möjligheter att ladda långsamt när de 
har bilen parkerad. Behovet av snabbladdning är väldigt begränsande, och till största 
delen mest ett behov längst med Sveriges större trafikleder. Samtidigt ökar behovet 
av långsamma laddstationer, framförallt i områden med lägenheter, eftersom 
bilägarna själva inte kan installera en laddstation där. I dessa områden har 
kommunen en del boendeparkeringar som i framtiden bör ha laddstationer på flertalet 
av parkeringsplatserna. Kommunen har även flertalet parkeringar i områden där 
många arbetar. Även på dessa platser är laddstationer nödvändiga. Om man gör en 
omvärldsbevakning ser man att många kommuner har en aktiv plan kring detta. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Eriksson (C) yrkar bifall till sitt eget förslag med den justeringen att det 
andra uppdraget till förvaltningen ska förkortas till: "Nämnden ger också 
förvaltningen i uppdrag att på alla framtida parkeringsplatser som Teknik bygger 
förbereda med kanalisation för laddstationer till varje parkeringsplats." 

Britt Tönnberg (S) yrkar avslag till Anders Erikssons yrkande.  

Birger Svensson (M), Tobias Eriksson (SD) och Per-Axel Landström (S) ansluter sig 
till Britt Tönnbergs avslagsyrkande. 

Ann-Helen Reimertz (M) och Pär Olsson (C) yrkar bifall till förslaget. 
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Beslutsgång 
Monica Neptun (L) ställer proposition på yrkandet från Anders Eriksson (C) och 
Britt Tönnbergs (S) m.fl. avslagsyrkande och finner att nämnden för Teknik beslutar 
enligt Anders Erikssons förslag.  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen, för fördelning 



 

 

Kungsbacka 2021-03-11 

 

Yrkande från Centerpartiet 

Utvecklingen inom fordonsindustrin visar på att fordon med eldrift är vad branschen väldigt 

enat ser som framtiden. Det som idag bromsar omställningen är produktionen av batterier, 

samt för den vanliga användaren möjligheter att ladda långsamt när de har bilen parkerad. 

 

Ca 90% av bilarna i Sverige rullar mindre än 10 mil per dag, och enligt studier på 

elbilsanvändare så laddas elbilarna till 80-90% på natten när de står parkerade. Det gör att 

behovet av snabbladdning är väldigt begränsande, och till största delen mest ett behov 

längst med Sveriges större trafikleder som E6, E20 mm. Samtidigt ökar behovet av 

långsamma laddstationer med ca 11KW i effekt där våra invånare bor. Framförallt i områden 

med lägenheter, eftersom bilägarna själva inte kan installera en laddstation där. I dessa 

områden har kommunen en del boeende parkeringar som i framtiden bör ha laddstationer 

på flertalet av parkeringsplatserna. 

 

Kommunen har även flertalet parkeringar i områden där många arbetar. Även på dessa 

platser är laddstationer nödvändiga, så att invånarna kan parkera där och ladda delar av sin 

arbetstid. Om man gör en omvärldsbevakning ser man att många kommuner har en aktiv 

plan kring detta, exempel på detta är Stockholm som räknar med att 2030 skall alla deras 

35 000 parkeringsplatser ha ladd möjligheter.  

 

Därför yrkar jag: 

Att Teknik förvaltningen utreder dagens behov och framtida behov av laddstatoner på 

kommunalmark, med fokus på boeende parkeringar i lägenhetsområden samt på 

parkeringsplatser nära arbetsplatser. 

 

Att Teknik förvaltningen planerar att på alla framtida parkeringsplatser som Teknik bygger, 

antingen sätta upp laddstationer eller ha förberett med kanalisation för laddstationer till 

varje parkeringsplats. 

 

Anders Eriksson 

Centerpartiet 
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Uthyrning av elsparkcyklar i Kungsbacka kommun 
 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 
Förvaltningen för Teknik överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har genom förvaltningen för Teknik blivit kontaktad av två företag som erbjuder 
elsparkcyklar för så kallad friflytande uthyrning. Båda företagen vill införa tjänsten i Kungsbacka och 
ett företag har uttryckt önskan om att skriva avsiktsförklaringar med kommunen. 

Elsparkcykelbranschen växer snabbt och har sedan lanseringen i Sveriges storstäder utvecklats i ett 
högt tempo. Under året har tjänsten införts i fler städer i landet och antalet företag ökar. Tjänsten 
innebär att privatpersoner har en app som låser upp cykeln och registrerar resor som sedan debiteras 
användaren. Media har det senaste året rapporterat intensivt om effekterna av användandet. 

Nämnden för Teknik behöver ta beslut om vilket förhållningssätt kommunen ska ha till att tillåta ett 
införande av tjänsten inom kommunen. Om nämnden är positivt inställd till ett införande behöver 
förvaltningen för Teknik få i uppdrag att ta fram förslag på omfattning, utformning och kommunens 
kravställning. 

Förvaltningen för Teknik överlämnar ärendet för diskussion och beslut åt nämnden för Teknik då 
frågan är av principiell karaktär och en del av rådande samhällsdebatt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-03 

Rapport - Elsparkcyklar i Kungsbacka kommun 2021-10-08 

Beslutet skickas till 
Sabina Johnsen, verksamhetschef 

Åsa Dykes, Enhetschef Planering trafik och utemiljö 
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§ 97 Dnr 2021-00533 
Uthyrning av elsparkcyklar i Kungsbacka kommun 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Förvaltningen för Teknik överlämnar ärendet till nämnden utan eget 
ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har genom förvaltningen för Teknik blivit kontaktad av två 
företag som erbjuder elsparkcyklar för så kallad friflytande uthyrning. Båda 
företagen vill införa tjänsten i Kungsbacka och ett företag har uttryckt önskan om att 
skriva avsiktsförklaringar med kommunen. 

Elsparkcykelbranschen växer snabbt och har sedan lanseringen i Sveriges storstäder 
utvecklats i ett högt tempo. Under året har tjänsten införts i fler städer i landet och 
antalet företag ökar. Tjänsten innebär att privatpersoner har en app som låser upp 
cykeln och registrerar resor som sedan debiteras användaren. Media har det senaste 
året rapporterat intensivt om effekterna av användandet. 

Nämnden för Teknik behöver ta beslut om vilket förhållningssätt kommunen ska ha 
till att tillåta ett införande av tjänsten inom kommunen. Om nämnden är positivt 
inställd till ett införande behöver förvaltningen för Teknik få i uppdrag att ta fram 
förslag på omfattning, utformning och kommunens kravställning. 

Förvaltningen för Teknik överlämnar ärendet för diskussion och beslut åt nämnden 
för Teknik då frågan är av principiell karaktär och en del av rådande samhällsdebatt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
Rapport - Elsparkcyklar i Kungsbacka kommun 2021-10-08 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att arbetsutskottet bordlägger ärendet samt 
överlämnas utan eget ställningstagande till nämnden för Teknik. 
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Förord 

Framtagen av förvaltningen för Teknik, Planering Trafik & Utemiljö. 

Rapporten har varit på remiss hos bygg- och miljöförvaltningen, kommunstyrelsens 

förvaltning genom samhällsbyggnadskontoret samt kommunledningskontoret genom 

näringsliv. 

Skolförvaltningarnas utvecklingsledare på gymnasieskolor har även tillfrågats om 

inspel och hade inga särskilda synpunkter i frågan. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kungsbacka kommun har blivit kontaktad av två företag som erbjuder elsparkcyklar för 

så kallad friflytande uthyrning. Båda företagen vill införa tjänsten i Kungsbacka och ett 

företag har uttryckt önskan om att skriva avsiktsförklaringar med kommunen. 

Elsparkcykelbranschen växer snabbt och har sedan lanseringen i Sveriges storstäder 

utvecklats i ett högt tempo. Under året har tjänsten införts i fler städer i landet och antalet 

företag ökar. Tjänsten innebär att privatpersoner har en app som låser upp cykeln och 

registrerar resor som sedan debiteras användaren. Media har det senaste året rapporterat 

intensivt om effekterna av användandet. 

Kungsbacka kommun behöver ta beslut om vilket förhållningssätt kommunen ska ha till 

tjänsten. Om kommunen är positivt inställd behöver förvaltningen för Teknik få i uppdrag 

att ta fram förslag på omfattning, utformning och kommunens kravställning. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att fungera som underlag för politiskt beslut om införandet 

av tjänsten. Rapporten redogör kortfattat för olika perspektiv på tjänsten, dess för- och 

nackdelar genom en konsekvensanalys. Syftet är också att översiktlig beskriva vilka 

resurser som krävs av kommunen vid ett införande. 

1.3 Klassas som cykel 

En elsparkcykel kategoriseras enligt Transportstyrelsen som en typ av cykel.1 

Definitionen är ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som ska framföras av 

en person. Fordonet ska vara konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen 

och ha en elmotoreffekt som inte överstiger 250 watt. 

Elsparkcyklar ska framföras på samma sätt som vanliga cyklar men med undantaget att 

de får köras på gångbanor i gångfart. I juni 2021 föreslog Transportstyrelsen 

”att eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är att anse som 

cykel inte får föras på gångbana, om det inte är avsett för personer med 

fysisk funktionsnedsättning.” 

De huvudsakliga orsakerna till förslaget är att det: 

• renodlar användandet av gångbanor till gångtrafikanter 

• blir tydligare för förare av eldrivna enpersonsfordon utan tramp- eller vevanordning 

att det är en cykel de framför och att de inte kan tillämpa regler för gångtrafikanter 

 
1 Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutrapport, Transportstyrelsen, 2021-06-29 
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• blir tryggare för gångtrafikanter. 

Transportstyrelsens förhoppning är även att denna förändring kan skynda på utvecklingen 

av både gång- och cykelinfrastruktur och att väghållare i framtiden minskar användandet 

av kombinerade ytor och ersätter dessa med tydligt åtskilda gångbanor och cykelbanor. 

1.4 Kommunens mandat 

Det råder delade meningar om att tillstånd om markupplåtelse krävs innan tjänsten är 

tillåten att införas på allmän plats och det är ännu inte rättsligt prövat. 

Transportstyrelsen skriver1 att kommunerna har möjlighet att kontrollera 

elsparkcykeluthyrningen via ordningslagen (1993:1617)2, se utdrag i figur 1 eller lokala 

ordningsföreskrifter med stöd av lagen.  

 

Figur 1 Utdrag ur Ordningslagen. 

Enligt Transportstyrelsen är denna möjlighet sannolikt endast tillämplig när företagen 

ställer ut elsparkcyklarna så att en större yta tas i bruk och ett försäljningsställe kan anses 

vara utsett.  

Svenska handelskammaren3 har utrett frågan och menar att det generellt inte behövs 

tillstånd enligt ordningslagen för friflytande mobilitetstjänster såsom uthyrning av 

 
2 Ordningslag (1993:1617) Svensk författningssamling 1993:1993:1617 t.o.m. SFS 2021:6 - Riksdagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag-19931617_sfs-1993-1617
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elsparkcyklar. Denna bedömning gäller i synnerhet när elsparkcyklarna aldrig samlas in 

och ställs ut i ett större antal på samma plats. 

Polisens rättsavdelning har i en rättspromemoria slagit fast följande: 

”…uppställning av elsparkcyklar för uthyrning på offentlig plats i 

Stockholms innerstad normalt inte stämmer överens med det ändamål som 

platsen har upplåtits för eller kan anses vara allmänt vedertaget. 

Utgångspunkten bör därför vara att det krävs tillstånd av Polismyndigheten 

enligt 3 kap. l ordningslagen (1993:1617) för att en sådan användning ska 

vara tillåten. Med hänsyn till det undantag från tillståndsplikten som också 

framgår av den nyss nämnda bestämmelsen i ordningslagen måste dock 

varje fall av uppställning bedömas utifrån de faktiska omständigheter som 

föreligger. Rättspraxis saknas både vad gäller tillstånd enligt ordningslagen 

och kommunernas möjlighet att använda lokala ordningsföreskrifter. Enda 

sättet att få juridisk tydlighet i detta är att prova regelverket, exempelvis 

genom att kräva att företagen söker tillstånd enligt ordningslagen eller via 

införande av en lokal ordningsföreskrift.” 

De kommuner som förvaltningen känner till har infört tjänsten kräver tillstånd. Företagen 

har generellt inte visat intresse för att pröva detta rättsligt utan är måna om ett fungerande 

samarbete med kommunerna, varför verksamheten i praktiken idag bedrivs genom 

polistillstånd. Ett undantag är Växjö kommun som nekat införande av tjänsten, men där 

ett företag i september 2021 placerade ut elsparkcyklar med en dags förvarning.4 De har 

tidigare motiverat sitt avvaktande med att de först vill undersöka och bedöma vilka 

kommunala ytor som är bäst för verksamheten samt forma avtalen utifrån kommunens 

intressen. Därefter är de mogna att före dialog med aktörerna för eventuell etablering.5 

Kalmars kommun har även blivit tillfrågade av tre-fyra företag men valt att avvakta ett 

införande av tjänsten.6 Köpenhamn som haft elsparkcyklar en tid har 2021 förbjudit 

parkering av elsparkcyklar på kommunal mark i centrum vilket gjort att uthyrarna i 

princip har lämnat staden. Huvudanledning var att företagen talat om att åtgärda 

problemen som uppkommit men att det inte skedde i praktiken.7 

Förvaltningen för Teknik föreslår att utgångspunkten ska vara att kräva tillstånd även i 

Kungsbacka kommun om kommunen beslutar om ett positivt förhållningssätt till att 

tjänsten införs. Om förhållningsättet är negativt bör kommunen kunna pröva att avstyrka 

ansökningar som kommer in. 

 
3 PM, Kommuners möjligheter enligt ordningslagen att reglera friflytande mobilitetstjänster, Advokatfirman Delphi, 

2021-03-29 och Utlåtande angående rättsutredning rörande utlåtande om elsparkcyklar, Olle Lundin, Professor i 

förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, 2021-03-30. 
4 Växjö invaderades av sparkcyklar – trots kommunens nej | SVT Nyheter 
5 Därför säger Växjö nej till elsparkcyklar | SVT Nyheter, 2021-07-27 
6 Jönköpings villkor för elsparkcyklar väcker intresse - Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se), 2021-07-29 
7 Ett halvår efter parkeringsförbudet – elsparkcykelbolagen borta från Köpenhamn | SVT Nyheter 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/vaxjo-invaderades-av-sparkcyklar-trots-kommunens-nej
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/darfor-sager-vaxjo-nej-till-elsparkcyklar
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/infrastruktur/jonkopings-villkor-for-sparkcykelforetag-vacker-intresse/?utm_campaign=DS_21_07_29_SENASTENYTT&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/elcykeluthyrare-i-kopenhamn-borta-ett-halvar-efter-parkeringsforbudet
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1.4.1 Tillstyrkt ansökan 

Beslutar kommunen att tillstyrka ansökan kan villkor ställas enligt 15§, se figur 2. 

Exempel på villkor kan vara avgift och maximalt antal elsparkcyklar. I Jönköpings 

kommun användes maxantal och ”först till kvarn”-principen medan Göteborg utreder 

vilken fördelningsprincip som ska gälla då det har en ansökningsperiod. 

 

Figur 2 Utdrag ur Ordningslagen. 

Utöver dessa villkor har andra kommuner skrivit avsiktsförklingar med företagen som 

hänvisas till i tillståndet. Avsiktsförklaringen är en frivillig överenskommelse som mer 

detaljerat beskriver vad respektive part åtar sig. Till exempel vilka områden 

parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning för fordonen gäller och hur synpunkter från 

allmänheten ska tas omhand. 
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2 Konsekvensbeskrivning 

I detta kapitel redogörs för sannolika konsekvenser vid ett införande av tjänsten i 

Kungsbacka kommun vilket baseras på erfarenheter från andra kommuner och senaste 

undersökningar i ämnet. Kapitlet delas upp i de aspekter som förvaltningen anser är 

relevanta för ett beslut och som har koppling till kommunens visioner och mål. Vilka av 

de globala målen från Agenda 2030 som aspekterna berör synliggörs även i respektive 

avsnitt. 

I juni 2021 redogjordes en omfattande kartläggning av elsparkcykelbranschen i Göteborg 

20218 för trafiknämnden i Göteborgs stad, se bilaga 1. Denna kartläggning är en av de 

huvudsakliga referenserna till analysen. Kartläggningen sammanfattar förutom lokal 

statistisk även generella studier i ämnet varför det bedöms vara intressant att redogöra för 

även i Kungsbacka. Källor som inte återges i Göteborgs kartläggning återges särskilt i 

den här rapporten. Det ska nämnas att de studier som gjorts baseras generellt på få 

respondenter och forskningsområdet är i ett tidigt stadie.  

2.1 Möjlig användning och potential  

Delningstjänsten att hyra elsparkcyklar har på många håll i världen visat 

sig kunna komplettera och vara ett alternativ för att åstadkomma en 

förbättrad, attraktiv och hållbar mobilitet i stadsmiljön.  

Fördelarna med konceptet är att det är en delad mobilitetstjänst och ett 

sätt att understödja de resor som benämns som ”last-mile”, 

kollektivtrafikens förlängda arm. Elsparkcyklarna kan även avlasta 

kollektivtrafiken för kortare resor och vissa resor som tidigare gjorts med 

tyngre fordon kan ersättas med lätta elfordon som tar mindre plats och 

som minskar trängseln i staden.  

Delningstjänst innebär att användaren slipper äga och förvalta fordonet vilket kan ge fler 

invånare ökad valmöjlighet av transportmedel. Det kan också vara något som ökar 

jämlikheten om fler människor ges ökad möjlighet att röra sig fritt i staden och det 

offentliga rummet.  

De nordiska studier som är tillgängliga visar att elsparkcyklar främst ersätter resor som 

annars skulle gjorts till fots eller med kollektivtrafik. Potentialen att ersätta bilresor 

varierar mellan 39–21 procent, vilket är i linje med de flesta andra studier som gjorts runt 

om i världen. En studie som region Stockholm gjort hösten 2019 i europeisk kontext 

summerar potentialen för att elsparkcyklar ersätter bilresor med maximalt 10 procent10. 

 
8 Kartläggning av elsparkcykelbranschen i Göteborg 2021, Trafikkontoret, Göteborgs stad 
9 Summary, Shared e-scooters in Oslo, TØI Report 1748/2020  
10 Elsparkcyklar i delningsekonomin, Region Stockholm, 2019 

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/858A26D0AD49B668C12586EF005CFDBD/$File/Bilaga%201.pdf?OpenElement
https://www.toi.no/getfile.php/1352251-1580474379/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2020/1748-2020/1748-2020-sum.pdf
https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckling/publicerade-dokument/rapport-elsparkcyklar_200305.pdf
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I en studie över användning av elsparkcyklar i Göteborg och Stockholm berättade 

respondenterna om sin senaste resa med elsparkcykel och 31% beskrevs som arbetsresor, 

23% som ren nöjeskörning och resten beskrevs som till och från olika aktiviteter utanför 

arbetstid. De flesta resorna var korta, 83% av deltagarnas senaste resa var kortare än 20 

minuter. 62 % av resorna genomfördes bara med elsparkcykel, men det var också vanligt 

att kombinera elsparkcyklande med kollektivtrafik och gång vilket gjordes med 20 

respektive 14 %. Några enstaka resor kombinerades med bil. Figur 3 visar hur resorna 

fördelats över året och mellan vardag respektive helg i Göteborg de senaste åren. 

 

Figur 3 Antal resor i Göteborg och dess variation över året samt fördelning mellan vardag 
och helg.  

Dokumenterade erfarenheter om användarmönster från en kommun liknande 

Kungsbackas storlek och karaktär finns inte. Det finns dock flertalet studier utomlands 

som visar samma användarmönster och förvaltningen bedömer därför att det blir ett 

liknande användarmönster i Kungsbacka. Prioriteras cykel vid fortsatt utveckling av 

staden kan potentialen antas öka för att fler bilresor ersätts. 

2.2 Attityden till elsparkcyklar 

Attitydundersökningar till elsparkcyklarna visar att ungefär lika många tycker att 

uthyrningen av dem är bra som dåligt. Det är något färre som håller med om att 

elsparkcyklarna är ett bra färdmedel för att ta sig runt i staden. En undersökning av 

Göteborgs stad visar att över hälften tycker att stillastående elsparkcyklar är ett problem. 

Nästan lika många tycker att elsparkcyklisters beteende är ett trafiksäkerhetsproblem. Av 

undersökningen framgår även att de grupper som använder elsparkcyklar är generellt 

mindre negativa än de som inte gör det. 
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2.3 Trafiksäkerhet 

En av de största nackdelarna med införandet av tjänsten är de olyckor 

som sker i trafiken. Antalet olyckor följer antalet resor med hyrda 

elsparkcyklar mycket väl i Göteborg. De flesta olyckor skedde på 

lördagar och kring helgen, och då oftast på kvällen och natten. Cirka 80 

procent av olyckorna var singelolyckor där elsparkcyklisten själv skadas. 

Få som hyr elsparkcyklar använder hjälm, något som även kan sända fel 

signaler till barn om hjälmanvändning. 

Den största orsaken till en olycka med elsparkcykel var enligt Göteborgs 

stads undersökning den mänskliga faktorn, som till exempel att man 

ramlat utan närmare förklaring. Vägutformning, som till exempel kantsten eller 

trottoarkant, är den näst vanligaste olycksorsaken. Resterande olyckor kan kopplades till 

drift och underhåll eller fel på fordonet. En studie av olyckor på grund av felparkerade 

elsparkcyklar har inte hittats men speciellt utsatta är fotgängare, cyklister och människor 

med rörelse- och synnedsättning. 

Under sommaren 2021 har överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhus handlett ett 

examensarbete som undersökt just olyckor med elsparkcyklar. Den visar på att 

olyckstypen kan vara allvarlig, mycket allvarlig eller till och med livshotande som följd 

av resa med elsparkcykel. Studien visar att de allra flesta skador (96 procent), handlade 

om frakturer och stukningar i armar och ben, näsfrakturer eller sårskador i ansiktet. 

Skadorna innebär lidande, kanske livslångt, med långa sjukskrivningstider och lång 

rehabilitering samt stora kostnader för samhället.11 

De åtgärder som skulle kunna minska risken för cykelolyckor täcker även in åtgärder för 

att förebygga olyckor med elsparkcyklar. Förvaltningen för Teknik bedömer, i enighet 

med Trafikkontoret i Göteborgs stad, att det bästa sättet att förebygga olyckor med 

elsparkcyklar är att förbättra trafiksäkerheten för cykel generellt. 

2.3.1 Väghållarens ansvar vid olycka 

Om en olycka uppstår på grund av bristande trafikmiljö kan kommunen bli 

skadeståndsskyldig. Det gäller även för olyckor med elsparkscyklar. Varje anmälan 

prövas av kommunens försäkringsbolag och följande tre faktorer avgör bedömningen om 

vållande till olyckan: 

• hur länge bristen eller skadan har funnits  

• om väghållaren känt till eller i vart fall borde ha känt till bristen eller skadan   

• huruvida väghållaren vidtagit rimliga åtgärder för att förebygga skador på annans 

egendom, till exempelgenom att sätta ut varningsanordningar med mera. 

Enligt kommunens försäkringsbolag ansvarar kommunen generellt sett inte för skador 

som orsakas av elsparkcyklar. Kommunen har ett visst ansvar att hålla ordning på gator 

 
11 Sahlgrenska universitetssjukhuset, pressmeddelande, Överläkaren: Undvik allvarliga olyckor med elsparkcykel, 

2021-07-06. 

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/overlakaren-undvik-allvarliga-olyckor-med-elsparkcykel-32316
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/overlakaren-undvik-allvarliga-olyckor-med-elsparkcykel-32316
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och trottoarer men det innebär inte ett strikt ansvar 24 timmar om dygnet. 

Skadeståndsansvarig blir den som på grund av vårdslöshet orsakar någon annan en skada. 

Då det gäller slängda elsparkcyklar skulle det kunna bli ett ansvar för den som slängt 

elsparcykeln. Samtidigt har fotgängaren ett eget ansvar.  

2.4 Tillgänglighet och framkomlighet 

Att framföra en elsparkcykel är ett snabbt och bekvämt sätt att ta sig 

fram i staden. Finns de att hämta eller lämna i närheten av start eller 

målpunkt för resan är det ett mycket tillgängligt sätt att resa på. 

Användargruppen är dock homogen och det saknas fordon som är 

anpassade för exempelvis äldre och personer med funktionsvariationer.  

Felaktigt parkerade eller liggande elsparkcyklar är en av de mest synliga 

konsekvenserna i de städer där tjänsten finns vad gäller både 

tillgänglighet och framkomlighet. I stort sett blir alla trafikanter 

påverkade i någon mån genom att behöva väja på en annars hinderfri 

gång eller cykelbana. Särskilt påverkade kan funktionsnedsatta, personer 

med barnvagn och större fordon som lådcyklar eller cykelvagn bli om de till exempel inte 

kan komma förbi hindret och behöver ta en längre omväg. Även sopbilar, godstransporter 

och drift- och underhållsfordon behöver komma fram i stadsmiljön och riskerar att 

hindras av felparkerade elsparkcyklar. 

Elsparkcykelföretagen arbetar på flera sätt för att få användare att parkera rätt och med att 

justera felaktigt uppställda cyklar. Företagen utvecklar kontinuerligt såväl mjukvara som 

elsparkcyklarna för att öka kunskap och cyklarnas trafiksäkerhet. Det går till exempel att 

se exakt position för varje fordon och om det står eller ligger ner. Det går dock inte att se 

om elsparkcykeln är olämpligt parkerad. Tillsammans med kommunerna så bestäms ofta 

vilka zoner som det inte ska vara möjligt att lämna ifrån sig elsparkcykeln efter avslutad 

resa genom så kallad geofencing (bygger på en teknisk lösning som kan möjliggöra att 

endast tillåtna fordon kan köras inom ett definierat geografiskt område).12 Begränsas 

områdena i för stor utsträckning kan det finnas risk att lättillgängligheten till tjänsten går 

förlorad. 

Förvaltningens bedömning är att vid ett införande inte går att komma ifrån förekomsten 

av felparkerade elsparkcyklar vilket kommer att bli nya hinder i Kungsbackas trafikmiljö. 

Kommunen lägger idag resurser på att åtgärda brister i gatumiljön för ökad tillgänglighet. 

Vid ett införande av elsparkcyklar skulle effekterna av den insatsen att motverkas.  

2.5 Trygghet 

Trygghet i trafikmiljö handlar om en upplevd känsla av risk för att bli 

utsatt för olycka eller brott och inte den faktiska risken att det kommer 

att ske.  

 
12 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/transport-pa-vag/digitala-

staket-geofencing/ 
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I Göteborgs kartläggning beskrivs att det är stora skillnader mellan 

användares och icke-användares syn på elsparkcyklar avseende trygghet. 

De som framför elsparkcyklar är främst rädda för bilar i trafiken. För 

gående och cyklister uppfattas däremot elsparkcyklisterna som farliga 

lagbrytare och två tredjedelar av deltagarna uppger att det varit nära att 

de råkat ut för en olycka med en elsparkcykel. Det verkar vara lättare för 

cyklister och elsparkcyklister att samexistera än gående och 

elsparkcyklister. Både användare och icke-användare förenas i att de 

gärna ser tydligare regler kring var man får köra och parkera. 

Bristande tillgänglighet på grund av felparkerade elsparkcyklar kan leda 

till otrygghet att röra sig i gatumiljö, vilket kan leda till rädsla att gå ut.13 

Exempelvis är äldre en stor grupp i vårt samhälle och med ökande ålder ökar vanligtvis 

svårigheter med rörlighet och balans. Fler hinder i gatumiljön ökar risken för att snubbla 

och skada sig. Det leder till en otrygghet kring att kunna röra sig fritt i utemiljön. 

Om elsparkcyklar gör att fler väljer att röra sig i det offentliga rummet kan de bidra till 

ökad trygghet genom mänsklig närvaro. 

2.6 Folkhälsa  

Om elsparkcykelresor ersätter fordon som avger mer buller och avgaser 

från fossila bränslen är det en positiv effekt för ljudnivån och luftkvalitet 

i den lokala stadsmiljön. Även användaren får mer frisk luft än om hen 

kört bil, moped eller åkt buss. Enligt kapitel 2.1 ovan är det hittills 

begränsad andel elsparkcykelresor som ersätter bilresor och ju högre andel elbilar i 

fordonsflottan desto mindre blir den positiva effekten. 

Som nämnts visar studier snarare tvärtom att det entydigt är gång- och 

kollektivtrafikresor som ersätts. Det är allmänt känt att vardaglig motion bidrar till ökad 

folkhälsa varför varje resa med elsparkcykel som ersätter en promenad snarare bidrar till 

minskad folkhälsa. 

I dagsläget bedömer förvaltningen att elsparkscyklar inte bidrar till ökad folkhälsa. Om 

elsparkcyklar bidrar till att vara ett första steg i en ökande trend och ersätter fler bilresor 

och inte framförallt gång och cykelresor kan det på sikt ge positiva effekter. 

2.7 Miljö- och klimatpåverkan  

Flera studier visar att elsparkcykelbranschens miljöpåverkan minskar i 

takt med att elsparkcyklarnas livslängd förlängs, transporter av 

elsparkcyklar för insamling och reparation minskar till antalet/förkortas, 

att elsparkcyklarna fortsätter att utvecklas i teknik och utförande samt att 

batterierna får längre hållbarhet och ett glesare behov av laddning. I november 2020 

angav de då verksamma elsparkcykelföretagen i Göteborg att deras cyklar hade en 

 
13 Synvinkeln, Synskadades riksförbund, Örebro län, november 2020 
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livslängd på mellan 18–60 månader. Samtliga svarande företag anger att de laddar sina 

batterier med fossilfri el och att de byter elsparkcyklarnas batterier på stan vilket 

minimerar behovet av transporter av elsparkcyklar. 

En risk med delningstjänst är att användaren inte är lika rädd om fordonet som om den 

hade ägt det själv och livslängden kan på så sätt förkortas.  

Likt resonemanget i 2.6 Folkhälsa är det osäkert huruvida resor med elsparkcykel 

minskar antalet fordonsresor med fossila bränslen. En viktig slutsats som gjordes i 

Region Stockholms studie10 var att de positiva miljöeffekterna av elsparkcyklar ökar om 

brukstiden förlängs för cyklarna. Man menade även att ett användarmönster, som i högre 

grad ersatte bilresor, skulle kunna medföra en ökad positiv effekt utifrån en miljöaspekt. 

Förvaltningen bedömer att tjänsten i dagsläget inte är ett miljövänligt alternativ med 

avseende på globala miljöeffekter. Om elsparkcyklar bidrar till att vara ett första steg i en 

ökande trend och ersätter fler bilresor och inte framförallt gång och cykelresor kan det på 

sikt ge positiva effekter 

2.7.1 Bra Miljöval Transport, Naturskyddsföreningen 

Trafikkontoret i Göteborg har varit i kontakt med Marielle Aspevall, 

produktansvarig Bra Miljöval Transporter på Naturskyddsföreningen. 

Utifrån hållbarhetsdiskussionen har Naturskyddsföreningen skapat 

miljömärkningen Bra Miljöval där det sedan 2020 finns nya kriterier för elsparkcyklar. 

De nya kriterierna ska ställa krav på att aktörerna använder el som är märkt ”Bra 

miljöval”, använder miljövänliga servicefordon och aktivt arbetar med att elsparkcykeln 

ska ha så lång livslängd som möjligt. Marielle Aspevall berättar i januari 2021 att det 

ännu inte finns något elsparkcykelföretag som erhållit miljömärkningen Bra Miljöval, 

men att det förekommer diskussioner med företag, som kan vara aktuella utifrån licensen 

med de nya kriterierna. Vid tidigare års licenser uppnådde ett elsparkcykelföretag i 

Stockholm de kriterier som ställdes för licensen. 

2.8 Stadsbild 

Kommunens allmänna platser påverkas ur olika infallsvinklar. Delvis ur 

ett estetiskt perspektiv, då fordonen som lämnas kvar eller parkeras, kan 

utgöra ett ovårdat inslag i stadsmiljön och delvis, som ett fysiskt hinder 

för funktionshindrade. En annan aspekt är uppställningsplatser för 

fordonen. Det finns en utmaning i att hitta lämpliga platser för fordonen på allmän 

platsmark, då det ofta är svårt att hitta platser för cykelparkeringar. 

Uppställningsplatserna ska fungera ur ett estetiskt perspektiv men får inte hindra 

tillgängligheten till eller driften av ytan. 

2.9 Näringsliv 

Om lokala företag, inom kommunen, används för att arbeta med serva elsparkcyklarna 

gynnar det kommunens näringsliv då nya arbetstillfällen skapas. 
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I dagsläget finns ingen konkret efterfrågan från den här typen av mobilitetslösningar från 

näringslivet. Verksamheterna i kommunen är i starkt beroende av tillresande via bil från 

våra kranskommuner. 

En positiv effekt för näringslivet är att det skulle öka mobiliteten mellan centrum och 

Hede och därmed kunna gynna näringslivet på dessa platser. Den arbetskraft som reser 

kollektivt inom och till kommunen kan på så sätt enkelt ta sig runt. Samtidigt kan 

elsparkcyklarna innebära att det blir väldigt trångt i på cykelbanor och på vissa platser i 

innerstaden, som idag redan upplevs som trånga. Även tillgängligheten till 

verksamheterna i innerstaden blir begränsad om många elsparkcyklar parkeras så att det 

är svårt att ta sig fram. 
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3 Konsekvensbedömning utifrån kommunens 
mål 

En konsekvensbedömning av hur aspekterna stämmer överens med kommunens mål har 

översiktligt genomförts. Cirka 20 medarbetare från förvaltningen för Teknik och enheten 

Hållbar utveckling tillhörande Kommunstyrelsens förvaltning deltog på en två timmars 

workshop. Uppgiften var att i grupp bedöma om aspekten bidrar till målet, har neutral 

påverkan på målet eller motverkar målet. En kort kommentar till bedömningen gavs även 

på lappen. I bilaga 1 återfinns det samlade resultat av workshopen i en matris där 

kommentarerna kan läsas. I detta kapitel beskrivs samlade resultatet kort i text uppdelat 

på målen med en utzoomad bild över bedömningen med följande färgkodning i figur 4. 

 

  

Figur 4 Färgkodning som användes i workshopen. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Det som främst bedöms bidra till målet om En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

är att det är ett enkelt, snabbt och tryggt sätt att förflytta sig på inom staden för de korta 

resorna, ibland genare än kollektivtrafik och kan underlätta kombinationsresor. 

Elsparkcyklar kan bidra till en mer levande och modern stad och bidra till minskat buller 

lokalt om motoriserade resor ersätts. 

Målet motverkas genom att felparkerade elsparkcyklar förfular och utgör hinder i 

stadsmiljön vilket försämrar tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Även 

minskad trygghet att röra sig i trafikmiljön bedöms motverka målet. 

 

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Tjänsten bedöms kunna bidra till målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö om 

fler väljer elsparkcykel istället för bilresor. Unga bedöms få en ökad mobilitet och 

möjlighet att umgås mer vilket kan ge ett ökat välmående. 
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Att elsparkcyklarna hittills har visat sig ha kort livslängd, ännu inte finns som ”Bra 

miljöval” samt används med ”slit och släng”-mentalitet gör att ett införande av tjänsten 

bedöms motverka målet. Även de studier som visat att hälsosamma resor ersätts och att 

fler hållbara resor inte ökar motverkar målet. 

En risk som lyfts är om ett införande av elsparkcyklar ersätter eller minskar möjligheterna 

att införa ett lånecykelsystem. 

 

3.3 Bästa företagsklimatet i Sverige 

Elsparkcykel som tjänst bedöms bidra till att nå målet om Bästa företagsklimat i Sverige 

och främsta anledningen anses vara att fler arbetstillfällen kan skapas i Kungsbacka. 

Även symbol för en attraktiv stad och flexibelt transportsätt som kan ökad attraktion av 

arbetskraft eller etableringar lyfts bedöms bidra till målet. 

Att elsparkcykel kan bli ett hinder för transporter och dess framkomlighet bedöms 

motverka målet. 

 

 

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Tjänsten kan ge ungdomar större frihet att själva röra sig i kommunen vilket bedöms 

bidra till målet i Kungsbacka utvecklas vi hela livet. Även andra målgrupper får fler 

alternativ att förflytta sig på. 

Med risk för ökat antal olyckor, främst bland yngre och de som färdas utan hjälm bedöms 

tjänsten motverka målet, vilket även ökad otrygghet att vistas i stadsmiljö bedöms göra. 
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3.5 Ett medskapande samhälle och en öppen attityd 

Det var minst antal bedömningar av målet Ett medskapande samhälle och en öppen 

attityd. Workshopen föregicks inte av dialog med invånare eller företagare vilket ansågs 

behövas innan beslut tas. Genom tjänsten bedöms kommunen vara innovativ och modern 

men samtidigt nämns att det kan vara tillfälligt. 

Aspekterna att det blir resurskrävande för kommunen och risk för arbetsmiljöproblem vid 

drift och skötsel av allmänna ytor bedömdes motverka målet. 
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4 Resurser 

Även om elsparkcykelföretagen och användarna utför det mesta arbetet med tjänsten 

innebär ett införande på allmän platsmark ett utökat resursbehov hos kommunen. 

Följande typ av insatser bedöms översiktligt i dagsläget och utgörs främst av arbetstid. 

• Ta fram och utforma principer, avtal/avsiktsförklaring med företagen som styr antal, 

tider, parkeringszoner med mera. 

• Eventuellt investera i utformning av parkeringszoner. 

• Hantera yttranden över ansökan om markupplåtelse. 

• Kommunicera externt med invånare, näringsliv, företagen, media. 

• Kommunicera internt mellan drift, kommunens kundtjänstpersonal, kommunikatörer, 

politiker, parkeringsövervakning. 

• Hantera skadeståndskrav vid olyckor. 

• Följa upp och granska företagen genom tillsyn. 

• Följa upp effekter och användning för att löpande justera avtal/överenskommelse 

• Eventuellt behöva hantera och städa undan elsparkcyklar som utgör akut hinder, till 

exempel trafikfara, eller som kastats i vattendrag. 

De förvaltningar som initialt berörs är Teknik, Kommunstyrelsen genom 

samhällsbyggnadskontoret, Bygg- och miljöförvaltningen samt Näringsliv. I vilken 

omfattning respektive förvaltning berörs är ännu oklart och behöver fördjupas om intresse 

finns att införa tjänsten. Även andra förvaltningar kan tillkomma. 

Utöver beskrivna kommunala resurser krävs det regionala resurser i form av ökad 

sjukvård och statliga i form av uppföljning av regelefterlevnad. 
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5 Sammanfattande analys 

Som ett resultat av ny teknik förändras sätten vi väljer att färdas på. Allt fler väljer att 

hyra istället för att äga fordon och det är troligt att städer kommer att se framväxten av en 

delad mobilitet de närmaste åren. Det innebär att framtiden för elsparkcyklarna är oviss. 

Kanske har elsparkcyklarna försvunnit från gatorna om bara något år, antingen för att 

något annat transportmedel konkurrerat ut dem eller för att regleringar eller förbud gjort 

dem olönsamma. Det som är särskilt utmanande med elsparkcyklar för uthyrning är att 

grundidén och nyttan med tjänsten att kunna starta och sluta sin resa på ett flexibelt sätt är 

det som ger uppkomst till de negativa konsekvenserna av parkerade fordon på oönskade 

platser. Att det går snabbt och smidigt för den ene kan samtidigt skapa otrygghet för en 

annan. 

Det skulle också kunna bli så att utbud och efterfrågan stabiliseras. I det läget kan 

förståelse för användargruppen samt resornas syfte underlätta planeringen av nya 

mobilitetslösningar liksom reglering av existerande sådana. 

Kommunen har i praktiken möjlighet att besluta om och när tjänsten ska införas eller inte. 

Vid ett införande har kommunen även möjlighet att reglera tjänsten på allmän platsmark i 

viss utsträckning. Med ett införande av elsparkcykeltjänst i den utformning som finns 

2021 kommer Kungsbacka med största sannolikhet att erfara de negativa konsekvenser 

som uppstått i andra städer. Därför är det viktigt att kommunen tillsätter resurser och har 

en plan på utformning som motverkar negativa aspekter innan tjänsten eventuellt införs.  
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Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-11-01, och översänder det till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Transportstyrelsen har, på regeringens uppdrag, utrett möjligheterna att förenkla reglerna för eldrivna 
enpersonsfordon. Slutrapporten innehåller flera förslag som även skulle påverka övriga trafikslag. 
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infrastrukturdepartementets remiss.  
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§ 100 Dnr 2021-00966 
Begäran om yttrande - Behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon, KS 2021-00992 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-11-01, och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Transportstyrelsen har, på regeringens uppdrag, utrett möjligheterna att förenkla 
reglerna för eldrivna enpersonsfordon. Slutrapporten innehåller flera förslag som 
även skulle påverka övriga trafikslag. 

Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun har begärt att nämnden för Teknik ska 
yttra sig över infrastrukturdepartementets remiss.  

Planering Trafik & Utemiljö har granskat Transportsstyrelsens slutrapport Utredning 
behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och 
bedömningar (TSV 2019-5394).  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss: Transportsstyrelsens slutrapport 
Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, 
förslag och bedömningar (TSV 2019-5394), 2021-11-01 

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon, KS 2021-00992 

Transportsstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar (TSV 2019-5394), 2021-06-
29 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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Yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss: Transportsstyrelsens slutrapport 
Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, 
förslag och bedömningar (TSV 2019-5394) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Teknik instämmer i Transportstyrelsens uppfattning att reglerna för eldrivna 
enpersonsfordon behöver förenklas och förtydligas. Däremot instämmer nämnden inte i flera av de 
föreslagna åtgärderna som Transportstyrelsen presenterar i slutrapporten. 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Avsnitt 5.2 Förande av ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning på  
gångbana   
Nämnden för Teknik instämmer i förslaget om att eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som 
är att anse som cykel inte får föras på gångbana, om det inte är avsett för personer med  
fysisk funktionsnedsättning. Nämnden anser att det är viktigt förslag för att minska antalet konflikter 
mellan gående och personer som färdas på eldrivna enpersonsfordon. Åtgärden kan förväntas öka både 
tryggheten och säkerheten.   
 

Avsnitt 5.3 Cykelpassage   
Nämnden för Teknik instämmer inte i förslaget att möjligheten att märka ut cykelpassager tas bort, för 
att på sikt tas bort helt ur vägmärkesförordningen. Nämnden anser att förslaget riskerar att försämra 
framkomligheten och tryggheten för cyklister på många platser. Många av dagens cykelpassager är 
inte hastighetssäkrade och uppfyller därmed inte kraven för cykelöverfarter. På grund av begränsade 
resurser och andra hinder är risken därmed stor att många cykelpassager inte kommer att ersättas av 
cykelöverfarter. Det skulle leda till att cyklisternas synlighet i gaturummet minskar på många platser. 
För att öka antalet cykelöverfarter, och därmed förbättra cykelinfrastrukturen, bör istället fokus riktas 
mot särskilt statligt stöd och en ökad informationsinsats.  
  
Avsnitt 5.4 Som huvudregel ska körbana inte användas när det finns cykelbana   
Nämnden för Teknik instämmer inte i förslaget att dagens bestämmelse – som gör det möjligt för den 
som är över 15 år att cykla i körbanan trots att cykelbana finns i närheten när den  
högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer per timme eller lägre – tas bort.   
Förslaget riskerar att försämra framkomligheten för många cyklister. Möjligheten att kunna välja 
mellan att cykla på cykelbanan eller i blandtrafik på körbanan spelar en viktig roll i att göra cykling till 
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ett smidigt och attraktivt färdsätt. Cyklister är en heterogen trafikantgrupp som håller olika hastighet, 
har olika mål och därmed har olika krav på utformning. Att tvinga ihop olika typer av cyklister på i 
många fall underdimensionerade cykelbanor kan leda till en försämrad upplevelse som inte gynnar 
valet att cykla. Om förslaget genomförs riskerar det att leda till fler konflikter mellan cyklister samt en 
minskad trygghet för gående på gemensamma gång- och cykelvägar. Nämnden delar uppfattningen om 
att infrastrukturen för cyklister måste förbättras men det bör inte ske genom att minska cyklisters 
möjlighet att välja lämplig färdväg. 
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Remiss av Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av 

förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, 

förslag och bedömningar (TSV 2019-5394) 

Remissinstanser 

Alingsås kommun 

Arbetsmiljöverket 

Arboga kommun 

Arjeplog kommun 

BIL Sweden  

Bird Rides Sweden AB 

Blekinge tingsrätt 

Boverket  

Båstad kommun 

Cykelfrämjandet 

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) 

Elsäkerhetsverket 

Falun kommun 
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Folkhälsomyndigheten 

Fotgängarnas förening (FOT) 

Funktionsrätt Sverige 

Förbundet Fastighetsägarna Sverige  

Förbundet Unga Rörelsehindrade 

Göteborg kommun 

Göteborgs tingsrätt 

Helsingborg kommun 

Hudiksvall kommun 

Jönköping kommun 

Karlshamn kommun 

Kil kommun 

Kommunal 

Konsumentverket  

Kungsbacka kommun 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

Lantmäteriet 

Leksand kommun 

Linköpings tingsrätt 

M Sverige 

Malmö kommun 
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Markaryd kommun 

MHF  

Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund (McRF) 

Myndigheten för delaktighet 

Nordic Micromobility Association  

Norsjö kommun 

NTF 

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) 

Ockelbo kommun 

Oxelösund kommun 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) 

Polismyndigheten 

Regelrådet 

Region Jönköpings län 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Sörmland 

Region Västerbotten 

Riksförbundet Enskilda Vägar  

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 

RISE Research Institutes of Sweden 
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Skara kommun 

Sollefteå kommun 

Solna kommun 

Statens Energimyndighet 

Stockholm kommun 

Strömsund kommun 

Svea hovrätt 

Svensk Kollektivtrafik 

Svenska Cykelstäder 

Svenska Cykelsällskapet 

Svenska Transportarbetareförbundet 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges Pensionärsförbund (SPF) 

Synskadades Riksförbund 

Säffle kommun 

Söderköping kommun 

Tier Mobility Gmbh Filial Sweden 

Timrå kommun 

Torsby kommun 

Trafikanalys 

Trafikverket 
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Transportstyrelsen 

Uppsala kommun 

Villaägarnas Riksförbund 

Vinnova 

Voi Technology AB 

VTI 

Åklagarmyndigheten 

Älvsbyn kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 7 

januari 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2021/02587 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Maria Gelin 

Departementsråd 

 



 

 

YTTRANDEN TEKNIK OKTOBER 2021 

 

Nedan yttranden är delegeringsbeslut enligt nämnden för Tekniks 
delegeringsförteckning 2021-06-16 § 76 

 Sida 
1(5) 

 
 
Datum Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-29 Yttrande Teknik Transportdispens  2021-01023 
2021-10-28 Yttrande Teknik Transportdispens  2021-01021 
2021-10-28 Yttrande Teknik - Angående placering av 

transformatorstation - Finnagården 5:40, 
2021-002651 

2021-00846 

2021-10-28 Yttrande Teknik - Angående anläggandet av 
en ny gångväg som mynnar ut på 
Åsekullevägen - Heberg 3:45 och Heberg 
3:20, BN 2021-002019 

2021-00964 

2021-10-28 Yttrande Teknik - SLÄPS-KULLEN 1:407 BN 
2021-001307 

2021-00915 

2021-10-27 Yttrande Teknik Transportdispens - TRV 
2021/113879 

2021-01017 

2021-10-27 Yttrande Teknik - Uteservering Tien Sara Tieu 
Ngo AB, A589.128/2021 

2021-00990 

2021-10-26 Yttrande Teknik - Angående parkering - Varla 
2:412, BN 2021-001693 

2021-00989 

2021-10-26 Yttrande Teknik  
2021-10-26 Yttrande Teknik - Angående placering av 

transformatorstation - Vallda 15:3, BN 2021-
002485 

2021-00796 

2021-10-26 Yttrande Teknik - Angående placering av 
transformatorstation - Vallda-Lunden 4:6, BN 
2021-002660 

2021-00851 
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Datum Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-26 Yttrande Teknik - Angående placering av 

transformatorstation - Vicka 1:1, BN 2021-
002659 

2021-00850 

2021-10-26 Yttrande Teknik - Angående placering av 
transformatorstation - Skällared 1:1 (söder) 
BN 2021-002451 

2021-00807 

2021-10-26 Yttrande Teknik - Placering av 
transformatorstation, Lunna 9:6, BN 2021-
002428 

2021-00818 

2021-10-26 Yttrande Teknik - Angående sophämtning och 
framkomlighet för servicefordon - Frillesås-
Berg 1:11, BN 2021-001442 

2021-00917 

2021-10-25 Yttrande Teknik-skylift vid uppsättning av 
juldekorationer i Innerstaden 

2021-00985 

2021-10-25 Yttrande Teknik-Landavägen 44-avstängning 2021-00986 
2021-10-25 Yttrande Teknik - Angående framkomlighet 

och vändplats för sopbil & slambil för enskilt 
avlopp, Hjälmared 2:8, BN 2020-003114 

2021-00949 

2021-10-25 Yttrande Teknik - angående framkomlighet 
och vändplats för sopbil och slambil för enskilt 
avlopp UBBHULT 1:19 BN 2021-001863 

2021-00942 

2021-10-25 Yttrande Teknik - Angående placering av 
transformatorstation - Åsa 3:13 BN 2021-
002822 

2021-00941 

2021-10-21 Yttrande Teknik-uteservering Bar Vinci 2021-00976 
2021-10-21 Yttrande Teknik-uteservering Kings Hill 2021-00975 
2021-10-21 Yttrande Teknik-uteservering Ester 2021-00974 
2021-10-21 Yttrande Teknik - uteservering Rum 35 2021-00973 
2021-10-21 Yttrande Teknik-uteservering I Love Pizza 2021-00971 
2021-10-21 Yttrande Teknik-uteservering Kvarnskafferiet 2021-00970 
2021-10-21 Yttrande Teknik - Angående placering av 

transformatorstation, Staragården 10:1, BN 
2021-002440 

2021-00817 
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Datum Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-21 Yttrande Teknik - Fettavskiljare, ändring, 

ALANIA 8-10 
2021-00859 

2021-10-20 Yttrande Teknik-uteservering Deli 2021/2022 2021-00965 
2021-10-20 Yttrande Teknik-uteservering Cyrano 

2021/2022 
2021-00962 

2021-10-20 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning, 
KÄRRA 1:2, MH 2021-3474 

2021-00969 

2021-10-20 Yttrande Teknik Transportdispens  2021-00978 
2021-10-20 Yttrande Teknik-uteservering Prinsen 

2021/2022 
2021-00953 

2021-10-20 Yttrande Teknik-uteservering Kaffebaren 
2021/2022 

2021-00948 

2021-10-20 Yttrande Teknik - angående placering av 
transformatorstation - ÅSA 1:87 BN 2021-
002786 

2021-00921 

2021-10-20 Yttrande Teknik - placering av 
transformatorstation - Bröndome 1:77, BN 
2021-002649 

2021-00929 

2021-10-18 Yttrande Teknik - Tillgänglighet och vändplats 
för sopbil, GÄLLINGE 2:5, BN 2020-002792 

2021-00893 

2021-10-18 Yttrande Teknik - Angående vändplats för 
sopbil & slambil för enskilt avlopp - Litserhult 
1:20, BN 2021-001626 

2021-00892 

2021-10-18 Yttrande Teknik - Angående VA-anslutning 
och framkomlighet för servicefordon - Kyvik 
1:39, BN 2019-001807 

2021-00834 

2021-10-15 Yttrande Teknik-Provisorisk bilparkering 
Guldgubbegatan 

2021-00911 

2021-10-14 Yttrande Teknik-bodetablering 
Guldgubbegatan 

2021-00778 

2021-10-14 Yttrande Teknik - placering av 
transformatorstation Åsa 4:118 

2021-00926 
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Datum Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-14 Yttrande Teknik - placering av 

transformatorstation - BOLSHEDEN 1:53 BN 
2021-002681 

2021-00920 

2021-10-14 Yttrande Teknik - Angående enskild 
avloppsanläggning - Stuv 2:16, MH 
2021/2360 

2021-00837 

2021-10-13 Yttrande Teknik - Angående placering av 
komplementbyggnad inom 
vattenskyddsområde - Öjersbo 1:74, BN 
2021-002722  

2021-00897 

2021-10-13 Yttrande Teknik - Angående placering av 
transformatorstation - Skällared 1:1 (mitten) 
BN 2021-002452 

2021-00808 

2021-10-13 Yttrande Teknik - Angående placering av 
transformatorstation - Onsala-Kullen 1:128, 
BN 2021-002657 

2021-00890 

2021-10-13 Yttrande Teknik - Angående placering av 
transformatorstation - Torpa 21:13, BN 2021-
002759 

2021-00889 

2021-10-12 Yttrande Teknik - Konstinstallation 
Badhusparken 

2021-00827 

2021-10-12 Yttrande Teknik - Detaljplan för 
skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 
5:333 mfl, 2021-00003 

2021-00855 

2021-10-11 Yttrande Teknik - Angående placering av 
transformatorstation - Lyngås S:8, BN 2021-
002671 

2021-00868 

2021-10-11 Yttrande Teknik - Angående placering av 
transformatorstation - Li 3:1, BN 2021-001228 

2021-00856 

2021-10-08 Yttrande Teknik Transportdispens  2021-00937 
2021-10-08 Yttrande Teknik-Container, arbetsbod Särö 

centrumväg 
2021-00910 

2021-10-07 Yttrande Teknik - Tillgänglighet och vändplats 
för sopbil, LERBERG 6:10, BN 2020-002931 

2021-00861 



 
  Sida 

5(5) 
 

 

Datum Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-07 Yttrande Teknik - Angående avfallshantering - 

Torkelstorp 7:2, BN 2020-002949 
2021-00870 

2021-10-07 Yttrande Teknik - Angående avfallshantering - 
Björkris 1:11, BN 2020-003210 

2021-00869 

2021-10-07 Yttrande Teknik - Tillgänglighet och vändplats 
för sopbil - Vallby 8:2, BN 2020-002871 

2021-00857 

2021-10-07 Yttrande Teknik - ändrad placering av infart 
Varla 2:391 

2021-00853 

2021-10-07 Yttrande Teknik - Angående parkering, VA 
och trafiksäkerhet - Almedal 1:4, BN 2021-
000815 

2021-00574 

2021-10-07 Yttrande Teknik - Angående avfallshantering - 
Varla 2:376, BN 2021-002504 

2021-00791 

2021-10-06 Yttrande Teknik - angående påkoppling av 
avlopp - Förlanda avloppsförening AXTORP 
1:43 BN 2021-001719 

2021-00919 

2021-10-04 Yttrande Teknik-klädställ Cassels 2021-00891 
2021-10-04 Yttrande Teknik Transportdispens  2021-00902 
2021-10-04 Yttrande Teknik - Angående placering av 

transformatorstation - Iserås 1:12, BN 2021-
002632 

2021-00839 

2021-10-01 Yttrande Teknik - Angående placering av 
transformatorstation - Bröndome 1:77, BN 
2021-002650 

2021-00841 
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Delegeringsbeslut Teknik 2021 
 

Delegeringsbeslut oktober, rapportering november 

  
Punkt i 
delegeringsordning Beslutsdatum Delegat Beskrivning 

 
3.18 
 7 okt FC 

Underteckna överenskommelse mellan Kungsbacka och 
Sweco kring hantering av sekretess och känslig 
information  

 26 okt FC 
Underteckna avtal för upplåtelse av geografiska data 
från Mölndals stad för VA-utredning i Hällesås 

3.11 12 okt FC  Underteckna PUB-avtal med ETS i Myra AB 

4.4 Oktober 
Trafikingenjör 
Samordnare 

3 beslut om tillfälliga trafikföreskrifter: 
1384 2021-00221 Södra torggatan 
1384 2021-00222 Kungsbacka torg 
1384 2021-00224 Tingbergsvägen 

4.7 Oktober 
Trafikingenjör 
Samordnare 

14 beslut om dispens från lokal trafikföreskrift angående 
förbud mot parkering eller tidsbegränsad parkering 

4.10 Oktober Trafikingenjör 

5 beslut om föreskrifter vid vägarbete eller liknande 
arbete samt under kortare tid vid skada eller risk för 
skada på väg 
1384 2021-00231-00232 Södra Infarten, 1384 

2021-00233 Järnvägsgatan, 1384 2021-00234 

Klockaregatan 1384 2021-00235 Storgatan 

4.11 Oktober 
EC Parkering & 
Tillstånd 3 beslut om flyttning av fordon 

4.13 
Under 

oktober  Trafikövervakare 

Felparkeringsavgifter oktober (gatumark):  
830 st                                  
Kontrollavgifter oktober (tomtmark): 364 st  
 

4.14 
Under 

oktober Vägingenjör  
11 beslut om tillstånd att schakta i gator och 
trafikanordningsplan.  

4.15 
Under 

oktober Vägingenjör 24 beslut om enbart trafikanordningsplan 
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4.16 

Under 
oktober 

Färdtjänstutredare 

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Beviljade: 26 

Avslagna: 3 

5.1 
Under 
oktober Färdtjänstutredare 

Beslut om färdtjänst  

Beviljade: 61 

Avslagna: 1 

5.3 

Under 
oktober 

Färdtjänstutredare 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 

Beviljade: 15 

Avslagna: - 

 

8.3 

Under 

oktober 
Handläggare, 
administratör 
/systemadministratör  12 beslut om tillfälligt uppehåll från sophämtning 

8.5 

1 oktober 

VC 

Beslut angående avslag på begäran om återbetalning av 
fakturor för renhållningsabonnemang  
(Beslut om tillämpning av taxa, lokal 
renhållningsordning) Dnr 2021-00833 

8.6 

Under 

oktober 

Handläggare, 
administratör och 
systemadministratör  8 beslut om godkännande av kompostering av matavfall 

9.1.2 

8 okt 

FC 

Underteckna direktköpsavtal Drift och underhåll av 
gatubelysning 21/123  
 

9.1.2 

8 okt 

FC 

Underteckna avbrytande av upphandling: Drift av 
återvinningscentraler och omlastningsstation samt 
transport av omhändertagande av fraktioner - 20/112 

9.1.2 
13 okt 

FC 
Undertecknande ramavtal Insamling och 
materialåtervinning av returpapper från ÅVS 21/84 

9.1.2 21 okt FC Godkänna tilldelning Gata Aranäs etapp 3, 
markparkeringar mm vid P-huset 21/92 

9.1.2 25 okt FC Underteckna överenskommelse gällande förlängning av 
ramavtal Drift av ÅVC och omlastningsstation 16/185 

9.6 
5 okt 

FC Underteckna Tilläggsavtal VA-anslutning Hagen 2:13 

9.6 21 okt FC Underteckna tilläggsavtal VA-anslutning Hjälmeskulla 
VA-förening 

9.6 
13 okt 

FC 
Underteckna uppdragsavtal för arkeologisk 
undersökning i form av schaktningsövervakning 

10.1.2 

Under 

oktober  

Enhetschef 

Projekt&Bygg    Anställning av Byggledare 
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