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1 Året som gått 

1.1 Årets resultat 
Utfallsrapport skattefinansierad verksamhet, miljoner kronor 

  Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 44,2 61,2 92,2 

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

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

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

Avvikelse 2,2 0,8 7,7 

Kommentarer till verksamhet och utfall, skattefinansierad verksamhet 
Teknik har under 2020 genomfört sitt uppdrag med ett gott resultat. Det ekonomiska resultatet blev ett överskott 
på knappt åtta miljoner kronor. Vakanser och uteblivna kapitalkostnader ger positiva avvikelser och ökade 
kostnader för lager av skyddsmaterial ger negativa avvikelser. 

En omorganisation inom förvaltningen infördes i januari med ett syfte att bidra till tydligare ansvar inom 
verksamheterna. Dessutom tillfördes flera uppdrag och personalgrupper från andra förvaltningar redan 2019 
vilket har inneburit vissa utmaningar i arbetssätt men en stark förhoppning om en långsiktigt väl fungerande 
organisation. 

Några projekt som blev färdigställda under året var Go-platsen, En plats för alla men särskilt utformad för och 
av tjejer, och Idrottsparken, en stor lek- och aktivitetspark för alla åldrar. 

Utfallsrapport Vatten & Avlopp, miljoner kronor 

  Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 156,7 171,3 183,3 

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

Netto 15,5 13,4 6,5 

Reglering skuld VA-
abonnenterna -15,5 -13,4 -6,5 

Resultat 0,0 0,0 0,0 

Kommentarer till verksamhet och utfall, Vatten & Avlopp 
Vatten och avloppsverksamheten ger ett resultat på 6,5 miljoner kronor vilket är 4,6 miljoner kronor bättre än 
budget. Överskottet kommer föras till den fond som är upprättad för att bidra till finansieringen av Kungsbackas 
framtida avloppsreningsverk. Avvikelsen kommer i huvudsak från att kapitalkostnaderna blev lägre än förväntat 
vilket beror på att alla planerade investeringar inte kunnat utföras. 

Under våren togs prover på Covid i avloppsvattnet som en del i en studie av Göteborgsuniversitet. Resultatet 
visade en förändring av halter innan invånare blev sjuka.  Under året genomfördes också försök med 
läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. Projektet genomfördes som ett projekt tillsammans med näringsliv 
och med stöd från Vinnova. 
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Utfallsrapport Avfall & Återvinning, miljoner kronor 

  Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 84,2 86,9 87 

Kostnader -77,1 -76 -86,7 

Netto 7,1 10,9 0,3 

Reglering skuld 
abonnenterna -7,1 -10,9 -0,3 

Resultat 0,0 0,0 0,0 

Kommentarer till verksamhet och utfall, Avfall & Återvinning 
För 2020 uppgick resultatet till 0,3 miljoner kronor, vilket är 5,9 miljoner sämre än budget. Då en stor del av 
avfallsverksamhetens resultat beror på kostnader och intäkter för materialen som tas emot på våra 
Återvinningscentraler är det svårt att förutse resultatet. Under 2020 tillkom skatt på avfallsförbränning och en 
högre kostnad för att ta hand om slam från enskilda avlopp. Verksamhetens fond är efter året + 12,3 miljoner 
kronor. 

Den fjärde maj öppnades en ny tillfällig återvinningscentral i Frillesås. 

Utfallsrapport Kungsbacka bredbandsnät, miljoner kronor 

  Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 22,1 28,4 31,1 

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

Netto -0,6 1,6 2,3 

Reglering fordran 
abonnenterna 0,6 -1,6 -2,3 

Resultat 0,0 0,0 0,0 

Kommentarer till verksamhet och utfall, Kungsbacka bredbandsnät 
Kungsbacka bredbandsnät gav under 2020 ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor vilket i stort följer budget. 
Ett samarbete har inletts med NetWest, ett bolag samägt av Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens 
kommunalförbund och ett stort antal kommuner. Detta bidrar till enklare dialog med stora teleoperatörer. 

Kungsbacka bredbandsnät har utöver fastighetsanslutningar även byggt avsnitt för att skapa ett mer driftsäkert 
och tåligt nät. 

Investeringar skattefinansierad verksamhet, miljoner kronor 

  Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 4,4 1,3 3,1 

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

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

Kommentarer till investeringar, skattefinansierad verksamhet 
Teknik har under året genomfört investeringar för nästan 40 miljoner kronor mer än föregående år. Det totala 
utfall för skattefinansierade investeringar under 2020 slutade på cirka 135 miljoner kronor vilket är drygt 100 
miljoner kronor lägre än budget inklusive ombudgeteringar. 
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Investeringar Vatten & Avlopp, miljoner kronor 

  Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 24,8 57,5 -32,7 

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

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

Kommentarer till investeringar, Vatten & Avlopp 
Investeringar har genomförts i en stor omfattning, 122 miljoner kronor, men har ändå inte nått det budgeterade 
målet på 200 miljoner kronor. Vissa investeringar har fördröjts, delvis på grund av pandemin som försenat 
projektering. 

Investeringar Avfall & Återvinning, miljoner kronor 

  Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 0 0 0 

Utgifter 3,0 7,8 -4,8 

Netto 3,0 7,8 -4,8 

Kommentarer till investeringar, Avfall & Återvinning 
Investeringar inom Avfall och Återvinning har skett i mindre omfattning än planerat vilket dels beror på att 
kostnader för tillfällig återvinningscentral i Frillesås finansieras av Kommunstyrelsen och dels på att 
investeringar i befintliga anläggningar begränsats då en diskussion förs kring framtida etableringar. 

Investeringar Kungsbacka bredbandsnät, miljoner kronor 

  Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 13,8 10 3,8 

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

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

Kommentarer till investeringar, Kungsbacka bredbandsnät 
Fibernätet har byggts ut för 47,5 miljoner kronor vilket är jämförbart med föregående år. 

1.2 Viktiga händelser 
Viktiga händelser inom verksamheten 
Teknik har 2020 färdigställt utemiljöer som våra invånare och besökare kommer få nytta av i lång tid framöver: 
Goplatsen, en temaplats öppen för alla men utformad i första hand för tjejer, och Idrottsparken, en stor park vid 
det nybyggda badhuset med möjlighet till både lek, träning och kulturaktiviteter. Utbyggnaden av vatten och 
avlopp har fortsatt i bland annat Älvsåker. Ett beslut som inte märks direkt men förhoppningsvis på sikt är den 
plan som kommunen beslutat om för att vi tillsammans ska minska vårt avfall fram till 2030. 

Goplatsen, en temaplats öppen för alla men utformad i första hand för tjejer invigdes i början av juni. Platsen 
designades av Teknik tillsammans med en grupp gymnasielever och har varit väldigt välbesökt av båda unga 
och äldre, tjejer och killar. 

Lagom till jul blev också den nya Idrottsparken klar, flera månader före ursprunglig tidsplan. Parken är fylld 
med många spännande ytor för både lek och idrott. Ett efterlängtat inslag är den del av området som är en 
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skatepark och som är framtagen i samarbete med den lokala föreningen. 

Den regionala planen "Göteborgsregionen minskar avfallet" är klar och antagen i Kommunfullmäktige. Planen 
anger tuffa mål avseende cirkulära flöden och minskade avfallsmängder vilket ger Teknik och kommunen bra 
förutsättningar att bidra till minskad miljöpåverkan. 

Under året genomfördes försök med läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. I projektet testades två olika 
reningstekniker som båda visade sig kunna reducera läkemedelsrester. Försöken visade också att dagens 
ordinarie reningsprocess redan har en reducering av läkemedelsrester. Försöken gav nya kunskaper som 
kommer stödja utvecklingen kopplat till det behov som finns att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. 
Resultat och slutrapporter presenteras under 2021 och kommer vara till nytta för hela Sveriges utveckling i 
området. 

Den torra försommaren ledde till en rejäl ökning av dricksvattenanvändningen med en kort period av 
bevattningsförbud som följd. I kontrast till vattenbrist pågår fortfarande arbetet med ersättningar och framtida 
åtgärder efter det skyfall som inträffade i Åsa under 2019. Ett samarbete har initierats med vägföreningar och 
bostadssamfälligheter för att tillsammans bidra till ett mer klimatsäkrat samhälle. 

VA-utbyggnadsplan för Kungsbacka kommun 2022–2032 antogs i Kommunfullmäktige. Ett stort analysarbete 
ligger bakom den prioritering som har föreslagits och utbyggnaden kommer att ha fortsatt stort fokus under en 
lång tid. 

En förutsättning för ett växande Kungsbacka är kapacitet att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten. 
Arbetet med framtidens avloppsreningsverk går vidare och efter samråd har en tillståndsansökan i stort 
färdigställts. Kungsbacka kommer kunna rena avloppsvattnet från dubbelt så många personer som idag utan att 
miljöpåverkan ökar. 

Anslutningen av fastigheter till fibernätet fortsätter med god takt. Samarbete har inletts med regionala bolag för 
att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bland annat mobilnätet. 

Tekniks uppdrag och organisation har förändrats under 2019 och 2020 vilket har inneburit en del 
uppstartsproblem men också många positiva effekter. Organisationen är nu tydligare vad gäller ansvar vilket blir 
viktigt i dialogen med andra förvaltningar som är aktiva i samhällsbyggnadsprocessen. De uppdrag som 
förvaltningen utför på uppdrag från Service och Kultur och Fritid har varit relativt om fattande och arbetsformer 
och dialog är under utveckling. 

Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete med projektprocessen för att kunna styra, leda och följa upp tid, kvalitet 
och ekonomi på ett tydligare sätt i vår projektverksamhet. Vi har också utvecklat arbetsformerna med 
Samhällsbyggnadskontoret och Service vilket inneburit ett mycket positivt samarbete inom olika projekt och 
planeringen inför dessa. 

Viktiga händelser inom personalområdet 
Året inleddes med uppstart av ny organisation med två huvudverksamheter Vatten och Avfall samt Trafik och 
utemiljö. Härutöver en projektavdelning som arbetar mot de båda huvudverksamheterna samt Bredband. 

Under året har stort arbete ägnats åt rekrytering till vakanta chefstjänster och efterföljande 
introduktionsprocesser. Förvaltningens medarbetare i stadshuset flyttade in i aktivitetsbaserade lokaler med ett 
förnyat arbetssätt. 

Pandemin har medfört ett ökat fokus på digitala arbetssätt när fler arbetat på distans. Förutsättningarna för att 
erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö har prövats och utmanat organisationen. 

Konkurrensen om arbetskraft är fortsatt ansträngd vad gäller ingenjörer och tekniker men vi ser ett ökat antal 
sökande till våra tjänster vilket vi hänför till effekter av pandemin som slagit hårt inom flera områden på den 
privata sidan. 

Teknik har anställt en Utvecklare för upphandling som ska utveckla vårt upphandlingsarbete och skapa 
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möjligheter för ännu bättre affärer för både Kungsbacka kommun och avtalsparter. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 
Tekniks verksamheter och grunduppdrag har påverkats i begränsad omfattning. 

I det initiala skedet av pandemin deltog flera medarbetare från Teknik i den kommungemensamma 
krisledningsstaben. En kommungemensam organisation och plats för skydds- och sjukvårdsmaterial upprättades 
på Teknikens hus och kommer bibehållas under hela pandemin. 

För att minska risken för smitta mellan medarbetare och invånare infördes tillfälliga regler för att möjliggöra 
installation och utbyte av vattenmätare. Under perioder då restriktionerna varit kraftfullare har dessa arbeten 
ställt in helt förutom akuta nyanslutningar. Externa entreprenörers arbeten på samhällsviktiga anläggningar har 
också begränsats till akuta reparationer. 

På förvaltningens arbetsplatser har regler och åtgärder förändrats i takt med kommunens hållning och 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Exempel på åtgärder är digitala möten, glesare mellan stolar i 
matsalar och reglering av mattider. Enkät har genomförts för att ta reda på medarbetarnas syn på arbetsgivarens. 
Dessa visar att medarbetarna i stort är nöjda med information och insatser men att de kunde varit fler och 
tydligare samt att medarbetarna själva brister i att följa de regler som bestämts. Huvuddelen av förvaltningens 
administrativa personal arbetar hemifrån på distans från november och arbetsgivaren erbjuder bildskärm, 
tangentbord och mus för att möjliggöra till en bättre arbetsmiljö i hemmet. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 
Det förändrade kraven på system för insamling av förpackningar och tidningar som skulle inletts i hela Sverige 
från 1 januari 2021 blev inte av som planerat. Under 2019 och i början av 2020 gjordes många förberedande 
samarbeten och analyser för att möjliggöra fastighetsnära insamling av hushållsavfall och förpackningar. Tyvärr 
lyckades ingen av de sökande entreprenörerna att uppfylla de krav som Naturvårdsverket ställt vilket innebar att 
förändringen inte blir av i tid som tänkt. Förhoppningen var att upphandlingen för insamling av hushållsavfall 
för 2022 - 2026 skulle följt det nya insamlingssystemet men det blir istället samma som idag. 

Nya regler kring avgifter på förbränning av avfall har inneburit att kostnaden för att ta hand om denna 
avfallsfraktion ökat. 
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3 Uppföljning mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 
utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 
är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 
De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 
och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 
målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 
de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 
förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 
hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 
omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 
utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 
följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 
checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 
uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och och därför behöver vi vara uthålliga 
eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 
innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 
sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 
analys. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Teknik har prioriterat ett antal utvecklingsprojekt inom detta mål. 

Det första är ett kommungemensamt utvecklingsinitiativ där Teknik leder arbetet. Det handlar om att göra 
planerna för utbyggnad av infrastruktur tillgängliga för fler. Detta ska ge en mer överskådlig bild av vad som 
planeras i Kungsbacka, och om samhällsbyggnad i stort. Vi vill öka insyn och delaktighet. Det ska bli lättare för 
allmänheten att veta när och hur de kan tycka till och att få överblick över kategorier och status kring 
kommunens planer för infrastruktur. Nu finns en demoversion av den utvecklade webbkartan. 

Vi arbetar också med "Trygga stråk", vilket betyder att vi identifierar sträckor där människor rör sig och där vi 
kan förbättra med belysning, röjning med mera för att öka tryggheten. Insatser har genomförts under 2020 runt 
om i centrala Kungsbacka. Bland annat har: 

• gång och cykelstråk längs å-rummet iordningställts och utsmyckats 
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• Go-platsen och en beach-volleyplan blivit klara 
• arbetet med trygghetsskapande åtgärder inom projektet Trygg i Hede och Trygg i Hålabäck fortsatt 
• Idrottsparken har slutförts och öppnats för allmänheten 

Tillgänglighetsplanen är en vägledning för dem som planerar och bygger fysisk utomhusmiljö, för att 
utomhusmiljöer behöver göras tillgängliga för alla grupper i samhället. Planen ska innehålla 
gestaltningsprinciper för busshållplatser, gångpassager och ramper. Åtgärdsplan för etapp 3 är påbörjad. 

Under våren 2020 slutfördes byggnationen av "Unga tjejers plats". Det nya namnet på platsen blev en "Goplats". 
Go-platsen tycks också ha blivit uppskattad av äldre besökare, nu i corona-tider. 

I ett led att under corona-tider försöka skapa fler platser för umgänge utomhus har även färdigställandet av 
Idrottsparken genomförts och öppnandet har kunnat göras i före beräknat slutdatum. Parken öppnades den 23 
december men en officiell invigning kommer att genomföras vid ett senare tillfälle när nuvarande läge förbättras 
och restriktioner lättas. Genomslaget bland kommunens invånare kom direkt och parken hade många besökare 
under jullovet. I Idrottsparken finns bl.a. en skatebowl, ett utegym och hinderbanor. 

Riktlinjer för anslutning av VA-föreningar har antagits och nu fortsätter arbetet med att utveckla VA-
anslutningsprocessen för en smidig och rättssäker process. Nya arbetssätt har frigjort utrymme att fokusera på 
kontakt med VA-föreningar och avtalsskrivningen. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

63 64 60 59 65 

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

28 24 15 5 30 

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

72 72 68 69 72 

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

66 66 66 65 67 

Antal påbörjade bostäder   501  575 

Antal färdigställda bostäder   418  575 

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 
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Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Teknik har lett arbetet för ett kommungemensamt prioriterat initiativ inom detta mål. Initiativet handlar om att 
arbeta tillsammans med invånare kring hållbar konsumtion. Vi vill bidra till en ökad kunskapsnivå hos 
skolelever, bättre förutsättningar för återbruk samt mer acceptans för dessa produkter. Genom invånardialog och 
samarbete vill vi väcka engagemang och skapa goda möjligheter för hållbar konsumtion i Kungsbacka. 

I juni blev avfallsplanen för 13 kommuner till 2030 "Göteborgsregionen minskar avfallet" klar och i december 
antogs planen av kommunfullmäktige. Planen innehåller målsättningar och åtgärdsområden både för kommunen 
som helhet och för den kommunala verksamheten för en mer hållbar avfallshantering 2030. Planen anger tuffa 
mål avseende cirkulära flöden och minskade avfallsmängder vilket ger Teknik och kommunen bra 
förutsättningar att bidra till minskad miljöpåverkan. 

Under våren 2020 har vi förbättrat konsumentinformationen på hemsidan. En karta med platser för hållbar 
konsumtion har tagits fram, tillsammans med en app. Vi har genomfört en upcycling-tävling för högstadieelever 
i syfte att väcka intresse för att öka livslängden på varor för en mer hållbar konsumtion. Vi har också tagit fram 
ett evenemangsmaterial som informerar om vårt arbete inom cykel, avfallstrappan och vattnets kretslopp, som 
tyvärr inte fått komma till användning ännu. 

Den torra försommaren ledde till en rejäl ökning av dricksvattenanvändningen med en kort period av 
bevattningsförbud som följd. I kontrast till vattenbrist pågår fortfarande arbetet med ersättningar och framtida 
åtgärder efter det skyfall som inträffade i Åsa under 2019. Ett samarbete har initierats med vägföreningar och 
bostadssamfälligheter för att tillsammans bidra till ett mer klimatsäkrat samhälle. 

En förutsättning för ett växande Kungsbacka är kapacitet att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten. 
Arbetet med framtidens avloppsreningsverk går vidare och efter samråd har en tillståndsansökan i stort 
färdigställts. Kungsbacka kommer kunna rena avloppsvattnet från dubbelt så många personer som idag utan att 
miljöpåverkan ökar. 

Under året genomfördes försök med läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. I projektet testades två olika 
reningstekniker som båda visade sig kunna reducera läkemedelsrester. Försöken visade också att dagens 
ordinarie reningsprocess redan har en reducering av läkemedelsrester. Försöken gav nya kunskaper som 
kommer stödja utvecklingen kopplat till det behov som finns att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. 
Resultat och slutrapporter presenteras under 2021 och kommer vara till nytta för hela Sveriges utveckling i 
området.Regeringens uppdrag om en slamutredning har bland annat handlat om att föreslå hur spridning av 
avloppsslam kan fasas ut och ersättas av tekniker för att återföra fosfor på ett hållbart sätt. Vi har genomfört ett 
test av tekniken pyrolys som föll väl ut. 

Inom området energi pågår arbete med att minska vattenförlusterna från vattenledningsnätet. I projektet som 
Länsstyrelsen beviljat har ett beslutsstödsystem för läckageövervakning köpts in. Arbete pågår, dock försenat på 
grund av pandemin, med att installera nya smartare mätare i hushåll. Även arbete med att minska tillskottsvatten 
pågår (se vidare nedan). 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

2,3    2 

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

65 73 74  75 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 79% 79% 71%  99% 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

99% 99% 99%  99% 

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

505 427 354  350 

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

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

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

 91% 89%  92% 

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

 91% 90%  92% 

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

 75% 73%  80% 

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

 88% 81%  90% 

3.2.1 Kretslopp 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
I Kungsbacka finns goda möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion och vi rör oss ständigt uppåt i 
avfallstrappan. Det är enkelt att lämna produkter till återbruk och andelen insamlat material till 
materialåtervinning ökar. Avloppsvattnet renas med god marginal till tillståndsgivna gränsvärden och 
växtnäringen återförs på ett hållbart sätt. 

Fokusområde 
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 

Nämndens bedömning 
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Kommentar på nämndmål 
Mängden hushållsavfall ökade 2019 och andelen till materialåtervinning minskade, vilket båda pekar mot att 
målen inte nåtts för 2020, siffrorna är dock inte klara förrän i mars 2021. 

Reningen vid våra avloppsreningsverk har varit god vad gäller utsläpp till recipienten. Alla verk har mer än 10% 
bättre rening än under tillståndsgivna gränsvärden på alla parametrar. Lerkil, där vi tidigare år har haft problem 
med mängden fosfor har vi kommit tillrätta med, genom noggrannare processkontroll samt ett förebyggande 
underhåll som vi inte har haft tidigare år. 

Trenden för kadmium i slam är tyvärr inte nedåtgående. Ett tydligt samband kan ses med mängden 
tillskottsvatten. Vid mycket tillskottsvatten är trenden ökande (mätt som kvoten mellan kadmium och fosfor) 
och när tillskottsvattnet minskar och inflödet till avloppsverket är lägre går trenden åt rätt håll. För att minska 
källorna till kadmium bedriver vi ett uppströmsarbete och för under 2020 besöktes alla kommunens biltvättar. 
En informationsfolder om vad man får spola ner  i avloppet har tagits fram och skickades ut med höstens 
fakturor. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Hushållsavfall, kg/person 491 458 486  434 

Andel hushållsavfall insamlat för 
materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling 

43% 42% 38%  43% 

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

Ja Ja Ja  Ja 

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

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

3.2.2 Infrastruktur 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
I Kungsbacka bidrar infrastrukturen till hälsa och bra miljö i både grönområde och vatten. Det är lätt att ta 
cykeln och ladda bilen. Utbyggnaden och underhåll av infrastrukturen är effektiv och gynnar den biologiska 
mångfalden. 

Fokusområde 
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 

Nämndens bedömning 

Kommentar på nämndmål 
Det avloppsvatten som bräddas på ledningsnätet vid våra pumpstationer vill vi minska i volym och vid behov 
rena innan det når recipienten. Just nu renas inte detta avloppsvatten, men planering för att rena vid en av 
pumpstationerna pågick under 2020. 

Hur stor andel av det förorenade dagvattnet från till exempel trafikytor som renas innan det går ut i våra 
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vattendrag har inventerats under 2020. För att nå hållbarhet enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex (branschens 
riktlinjer) ska andelen vara 80%, men att nå 70% innebär att vara på god väg ("gul") enligt hållbarhetsindex. Ju 
mer dagvatten som renas, desto mindre bidrar vi till övergödning. Vår andel om 60% är en god bit på väg och 
mer än de flesta kommuner når upp till. 

Arbetet med att ta fram rutiner för hur förvaltningen ska arbeta med insatser som gynnar biologisk mångfald har 
påbörjats. Just nu genomför ett projekt för att ta fram checklistor för de olika skedena, detaljplan, projektering, 
bygg och drift. 

För att sprida kunskap om biologisk mångfald till allmänheten, och visa hur vi på kommunen arbetar med det, är 
informationsskyltar med fokus på biologisk mångfald under framtagande. Skyltarna kommer att sättas längs 
gång- och cykelstråket vid Kungsbackaån. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

   0  

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

   60% 70% 

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

   7  

3.2.3 Energi 

Beslutats av 
Nämnd 

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

Fokusområde 
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 

Nämndens bedömning 

Kommentar på nämndmål 
Energianvändningen för avloppshanteringen har inte minskat för 2020 och utan ligger på ungefär samma nivå 
som föregående år. Arbetet med att energieffektivisera pumpstationer pågår som tidigare. Den troliga orsaken 
till att energianvändningen ökat under 2020 är att processerna på avloppsreningsverken krävt mer energi, när 
belastningen ökat då fler personer varit hemma på grund av Covid19. 

Arbetet med att lokalisera och åtgärda tillskottsvatten är igång enligt plan, och under 2020 blev 562 fastigheter 
undersökta att de är rätt kopplade till vårt spillvattennät. De allra flesta var rätt kopplade men 21 stycken var 
felkopplade. Vi har också lokaliserat och åtgärdat inläckage i kommunens del av spillvattennätet. 



Nämnden för Teknik  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 
 

   

 15 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

Antal undersökta fastigheter årligen    562 500 

Utfall på energianvändning för avlopp är inte klar än. 
Antal undersökta fastigheter avser antal fastigheter som kontrollerats att de är rätt kopplade på avloppsnätet. 

3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 
mellan näringsliv och utbildning. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Teknik är aktiv i  de kommungemensamma arbetsgrupperna Lätt och rätt i Kungsbacka och 
Företagsklimatgruppen. 

Verksamheten Trafik & Utemiljö har under hösten arbetat med att föra samtal med Näringslivsenheten på 
kommunen samt deltagit i platsutvecklingsforum där kommun och näringsliv möts. Syftet är att stärka 
relationerna med våra företagare i kommunen. 

I förvaltningens förändrade organisation finns en enhet, Kundstöd & Utredning, som bland annat ska utveckla 
och bidra till bättre information och samarbete med näringslivet. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

67 63 62  70 

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

3 3,2 3,4  3,5 

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 
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Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Normalt arbetar Teknik med information och utbildning som en del av det så kallade uppströmsarbetet som ska 
bidra till ökad medvetenhet och minskad miljöpåverkan. En förstudie kring ett gemensamt informationscentra 
för Vatten - Avfall - Kretslopp är påbörjad där syftet är att visa på möjligheten att samla information och 
utbildning kring miljöfrågor till elever i grundskola, gymnasieskola och allmänheten. 

En Pop-up-plats invid Borgmästarebron invigdes i början av september. Platsen syfte är att sprida kunskap om 
hur olika delar vår omgivning fungerar. Här finns bl a ett "titt-hål" som visar vad som gömmer sig i marken i 
form av rör och olika bärlager. Förvaltningen får även möjlighet att visa på bredden som vi arbetar med. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

229 240 238 245,7 245 

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

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

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

7,5  7,3  7,6 

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

13,9 13,9 13,8 14 14 

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

    90% 

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 
goda livet. 
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 
kommunen. 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Nu kan våra invånare även slänga sitt avfall vid återvinningscentralerna i Varberg (och Falkenberg) när E-
tjänsten för att registrera besök hos VIVAB är driftsatt. 

Internt så har det under våren initierat en kraftsamling att få igång synkroniserade grupper för kommunens 
support- och ärendehanteringssystem, Artvise, inom verksamheten för Trafik och utemiljö. Arbetet utgår från 
den nya organisationen med tre driftenheter som trädde i kraft januari 2020 och syftar till att effektivisera 
ärendehanteringen. Arbetet med att implementera Artvise i mobilen fördröjdes något initialt. Men under rådande 
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pandemi och nya restriktioner, som även har påverkat vår driftorganisation, så har påskyndandet av tekniska 
lösningar fått genomslag. Ipads har köpts in till arbetslag så att de kan vara mer mobila i sitt arbetssätt och att de 
samtidigt undviker att samlas morgon och eftermiddag för att uppdatera sig om dagens arbete. 

  

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

46 47 43  48 

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

77 76   79 

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

80 77 91  85 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar      

3.5.1 Arbetsmiljö och ledarskap 

Beslutats av 
Nämnd 

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

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

Nämndens bedömning 

Kommentar på nämndmål 
På varje enhet genomförs så kallade pulsmätningar varje månad. Syftet är att få en snabb temperaturmätare och 
signaler för chef och arbetsgrupp att jobba vidare med. 

Sedan hösten 2019 genomförs ett pilotprojekt där alla medarbetare uppmuntras att genomföra någon form av 
pulshöjande träning under sammanlagt en timma på arbetstid varje vecka. Ett flertal aktiviteter har arrangerats 
för att motivera både de som inte tränar så mycket och de som vill prova något nytt. Deltagandet och 
engagemanget har varit stort och det uppfattas som mycket positivt att arbetsgivaren erbjuder denna möjlighet. 
Projektet löper under 18 månader och kommer utvärderas våren 2021. 

Under hösten inleddes ett utvecklingsarbete med förvaltningens chefer där en målsättning är att utveckla tillit i 
linje med det utvecklande ledarskapet och Kungsbackas arbetsplatskultur. Inriktningen är att fortsätta med ett 
mer aktivt kulturutvecklingsarbete på enheterna under 2021. Under hösten inleddes också ett arbete med 
översyn av möjligheter till interna karriärvägar. Detta arbete fortlöper under 2021. 

Tillbuden har minskat jämfört med föregående år. Systemet för uppföljning av tillbud erbjuder möjlighet att 
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rapportera riskobservationer. Slås dessa samman så landar vi på samma nivå som antal tillbud föregående år. 

Olycksfallen är i samma nivå som föregående år. 

Sjukfrånvaron totalt sett över förvaltningen är i princip i nivå med föregående år, med en marginell minskning 
under 2020. 

Motivation och Ledarskap mäts som en del i en kommungemensam undersökning av Hållbart 
medarbetarengagemang. Värdet för motivation uppgår till 79,38 att jämföra med kommunen som helhet där 
värdet är 78,45. När det gäller ledarskap redovisar förvaltningen ett värde om 81,31 att jämföra med kommunen 
som helhet där värdet uppgår till 77,66. Förvaltningen kommer kommunicera och analysera resultatet under 
2021. 

Kompletterande information om sjukfrånvaron återges under personalavsnittet kapitel 6. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Motivation    79,38  

Ledarskap    81,31  

Sjukfrånvaron ska minska Nej Ja Nej Ja Ja 

Antal anmälda tillbud ska öka Ja Ja Ja Nej Ja 

Antal arbetsskador ska minska Nej Ja Nej Nej Ja 

Indikatorerna Motivation och Ledarskap är nya. Det finns varken historik eller målvärde för dessa ännu. 

3.5.2 Marknadsföra och behålla 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
På Teknik är vi bra på att marknadsföra oss för allmänheten, skolor och arbetsmarknaden i övrigt. Vi har ett 
etablerat samarbete med skolor, universitet, yrkeshögskola och teknikcollege. Teknik har karriärsteg och 
kompetensutveckling som får våra anställda att stanna kvar. 

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

Nämndens bedömning 

Kommentar på nämndmål 
Teknik är aktiva med marknadsföring både genom skyltar vid våra arbeten och på fordon men även med filmer 
på hemsida och biografer. Uppfattningen är att vi får mycket positiva kommentarer från invånare och vi ser att 
vi har ett stort antal sökande på lediga tjänster. Teknik arbetar aktivt med att ge ett positivt intryck och bidra till 
att våra invånare utbildar sig inom något av samhällsbyggnadsområdets alla olika teoretiska och praktiska 
yrken. Praktikplatser i olika nivåer är en viktig del av detta arbetet. Teknik deltar också i olika samarbeten inom 
Göteborgsregionen för att främja utbildning och samarbete mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. 

Tekniks arbete mot målet marknadsföra och behålla samt personalomsättning beskrivs i avsnitt 6.1 Personal 
- Kompetensförsörjning. 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Personalomsättning 5,5 7,8 7,1 11,7  

Personalomsättning: Ny metod används för beräkning av personalomsättning. 11,9 % är inklusive intern rörlighet. Extern rörlighet är 
7,9 % vilket är beräknat på liknande sätt som tidigare. 
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4  Uppföljning direktiv 
Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 
ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 
ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 
till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 
direktivet. 
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5 Kvalitetsdeklarationer 
Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna 
är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. 

Område  Status Beskrivning Kommentar 

Planering  
Delvis 
uppnått 

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

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

Drift 

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

 

 Uppnått 

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

 Uppnått Uppnått 2020 

 

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

 

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

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

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

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

 Uppnått 

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

 

 Uppnått 

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

 

Avfall & 
Återvinning 

 Uppnått 

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

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

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

 

Kungsbacka 
Bredbandsnät  

Vi lovar en snabb felavhjälpning 
för teleoperatörer och storkunder 

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

Färdtjänst & 
Tillstånd 

 Uppnått 

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

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

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

 

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

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

 
Delvis 
uppnått 

Vi lovar att alla beslut 
kommuniceras muntligt och 
skriftligt. 

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

 
Ej 
uppnått 

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

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

 
Ej 
uppnått 

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

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

6.1 Kompetensförsörjning 

6.1.1 Attrahera/rekrytera 

Samhällsutvecklingen medför ett stort behov av ingenjörer och tekniker där efterfrågan är större än tillgången. 
Rekryteringsprocessen har många gånger varit tidskrävande och vissa tjänster har annonserats i omgångar utan 
tillsättning. Vi delar utmaningen om att kompetensförsörja det tekniska yrkesområdet med såväl kommuner, 
bolag som det privata näringslivet. I en ambition att hjälpas åt att marknadsföra det tekniska yrkesområdet 
överlag deltar representanter från förvaltningen i olika nätverk externt på såväl kommunal som regional och 
nationell nivå. 

Förvaltningen behöver arbeta aktivt med att marknadsföra sig som arbetsgivare med ambition att väcka intresse 
för det tekniska yrkesområdet för studenter, redan på grundskolenivå. 

Under året har förvaltningen liksom samhället i stort påverkats kraftigt av Covid 19 vilket medfört att PRAO för 
högstadieelever ställdes in, liksom Teknikcamp för tjejer på högstadienivå, en aktivitet med studiebesök i 
samarbete med Teknikcollege där även näringslivet deltar. 

Förvaltningen ställde dock 30 platser till förfogande för ferieungdomar varav totalt 27 platser tillsattes. Teknik 
har en ambition att årligen erbjuda praktikplats eller anställning till personer inom olika former av 
arbetsmarknadsåtgärder och på så sätt bidra till arbetslivserfarenhet och utökad arbetsförmåga. 

• Förvaltningen har under året ställt tre visstidsanställningar till förfogande för uppdrag med stöd av 
arbetsmarknadsåtgärden "Introduktionsjobb" via kompetenscentrum  

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

Som ett led i att kompetensförsörja vår verksamhet inleddes under sommaren ett samarbete med 
kompetenscentrum för att utreda förutsättningarna för att erbjuda visstidsanställningar med inslag av praktisk 
utbildning. 

Förutsättningarna för rekryteringsmässor förändrades utifrån pandemin. En representant från Kungsbacka 
kommun representerade samtliga förvaltningar under vårens Framtidsmässa i Göteborg. Chalmers universitet i 
Göteborg anordnade i år en digital mässa med målgruppen arbetsgivare och studenter inom 
samhällsbyggnadsområdet där förvaltningen deltog. 

Härutöver har förvaltningen marknadsfört sig genom deltagande på sociala medier, bland annat Linkdin i 
samband med rekryteringar och genom deltagande i Kommunens gemensamma Instagramkonto "Jobba i 
Kungsbacka kommun". Parkenheten har ett eget instagramkonto "parkenkungsbacka" Kontot visar upp en 
spännande arbetsplats som levererar och en arbetsglädje som kan attrahera nya medarbetare men också bidra till 
yrkesstolthet hos våra redan anställda medarbetare. 

6.1.2 Utveckla/behålla 

I januari flyttade medarbetare med arbetsplats i stadshuset in i den renoverade delen av Stadshuset med 
konceptet aktivitetsbaserade arbetsytor. Att lämna cellkontoren för ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt har krävt 
en omställning hos medarbetare. Ett kommungemensamt koncept för skyddsrond i gemensamma lokaler har 
tagits fram och implementerats under våren. 

Rekrytering till vakanta chefstjänster har pågått under våren vilket har medfört behov av tillförordnade chefskap 
som uppburits av befintliga chefer/medarbetare. Detta har i sin tur bidragit till en ökad men dock övergående 
arbetsbelastning. Möjligheten för medarbetare att anta en tillförordnad roll som enhetschef bidrar samtidigt till 
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utveckling och eventuellt framtida karriärmöjligheter. 

Förvaltningen nominerar årligen någon av medarbetarna till "Jag vill bli chef" som är ett introduktionsprogram 
om chefsrollen, för de som kan tänkas vara intresserade av ett kommande chefsuppdrag. Inom Teknik finns flera 
olika yrkesområden representerade och möjligheten att prova annat arbete erbjuds när intresse och tillfälle 
uppstår. Ett antal av våra medarbetare har under våren gått vidare i nya roller som chefer eller andra roller inom 
förvaltningen. 

Under våren har fokus utöver införande av nya arbetssätt och att förhålla sig till de begränsningar Covid 19 
medfört, varit att introducera nya chefer, förankra Tekniks nya organisation vars syfte är att bidra till en god 
arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning och ett närvarande ledarskap. Ett mer digitalt arbetssätt har underlättat 
förutsättningarna för distansarbete i samband med pandemin Covid 19. 

Dialogen om våra kärnvärden pågår löpande för att uppnå tydlighet och ett gemensamt förhållningssätt. Under 
våren har chefer inom driftens verksamheter genomfört gemensamma workshop för sina medarbetare med fokus 
på kommunens värdegrund, arbetsplatskultur, diskriminering och kränkande särbehandling. 

Förvaltningens hälsoprojekt har fortlöpt under året och är uppskattat av medarbetare. Syftet med projektet är att 
motivera medarbetare till hälsofrämjande aktiviteter som bidrar till att förvaltningens medarbetare uppnår en 
bättre hälsa och ökat välmående. Härutöver är målsättningen också att bidra till ökad gemenskap och att 
förvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 

Ett gemensamt material för genomförande av arbetsplatsträffar har tagits fram i syfte att erbjuda chefer stöd i 
planering och innehåll. Härutöver har förvaltningen infört ett arbete med digitala arbetsmiljöenkäter. Syftet är 
att löpande fånga upp risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön, genom att följa upp medarbetares upplevelse av 
trivsel och motivation.  Medarbetare som trivs på arbetet är goda ambassadörer för verksamheten och 
underlättar vår kompetensförsörjning. 

Förvaltningen har under hösten påbörjat ett arbete med att ytterligare se över möjligheten till interna 
karriärvägar. Arbetet kommer fortlöpa under 2021. 

6.1.3 Avsluta 

När en medarbetare slutar är det av värde att ta tillvara dennes erfarenheter och synpunkter som anställd. I 
samband med att medarbetare väljer att avsluta sin tjänst erbjuder chefen ett strukturerat samtal för att ge 
medarbetaren möjlighet att reflektera kring sin anställning och dela med sig av sådant som upplevts som positivt 
och sådant som kan förbättras. Under samtalet fångas också information om varför den anställde väljer att sluta 
och vad som eventuellt gör ett annat arbete mer attraktivt. Resultaten av samtalen utgör en grund för ett löpande 
arbete med att utveckla organisationen och skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Att medarbetare slutar och går vidare i karriären är naturligt. För oss som arbetsgivare är det dock av vikt att 
säkerställa att personalomsättning inte är en följd av brister på arbetsplatsen. Avslutningssamtalen har därför en 
viktig funktion även utifrån denna aspekt samt ger en ökad chans att medarbetaren lämnar organisationen med 
en positiv känsla. 

Härutöver görs också en inventering över arbetsuppgifter som behöver lämnas över till någon annan och en plan 
för kompetensöverföring. Målsättningen är att börja kompetensöverföringen innan den anställde avslutar sin 
tjänst. Utifrån planerade pensionsavgångar strävar förvaltningen efter att ha en plan för kompetensöverföring 
över tid. 

Analysen bygger på sju avgångssamtal vilket gör det svårt att dra några långtgående slutsatser. Av de samtal 
som  utgör underlag för analys kan dock konstateras att samtliga medarbetare trivts med sitt uppdrag och sin 
anställning i Kungsbacka över tid. Förutsättningar för utveckling och utbildning har varit goda även om någon 
nämner att hög arbetsbelastning varit ett hinder för kompetensutveckling genom utbildning. Brister i 
organisation och ledarskap lyfts fram i samband med omorganisation och vakant chefstjänst. I övrigt är betygen 
överlag goda vad gäller närmsta chefens ledarskap. Organisationsförändring tillsammans med inflytt i nya 
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lokaler och ett nytt arbetssätt har också lyfts fram som lite väl många förändringar under kort period. Samtliga 
kan tänka sig att arbeta inom förvaltningen igen och kan rekommendera Kungsbacka kommun som arbetsgivare. 

6.2 Analys personalmått 
Vid en analys av såväl resursmått som effektmått syns överlag inga större skillnader jämfört med föregående år. 
Antalet anställda ökar över tid som en följd av att Kungsbacka växer och utökat uppdrag. Antalet chefer och 
arbetsledare har som en konsekvens av detta ökat men vid en jämförelse med antal medarbetare per enhetschef 
är skillnaderna med föregående år marginella. Utifrån statistiken konstateras att pågående pandemi inte påverkat 
sjukfrånvaron nämnvärt. 

Definitionen av korttidssjukfrånvaro är dag 1-14 och långtidssjukfrånvaro är från dag 15-60. Den totala 
sjukfrånvaron innefattar all sjukfrånvaro inklusive längre än 60 dagar. Den totala sjukfrånvaron för 
förvaltningen uppgår under perioden till 5,4%. För kommunen som helhet uppgår den totala sjukfrånvaron till 
7,6%. 

Frisktalet inom förvaltning har minskat något vilket innebär att fler medarbetare haft fem eller fler sjukdagar 
under året jämfört med föregående år. Sannolikt har det sin förklaring i en något ökad korttidssjukfrånvaro som 
kan ha sin grund i hårda restriktioner om att inte gå till arbetet med förkylningssymptom under rådande 
pandemi. 

Personalomsättningen är ett mått på andelen medarbetare som har slutat sin anställning delat med medelantalet 
tillsvidareanställda för perioden. Personalomsättningen för året är  11,9 % vilket är högre än förra året. En 
förklaring till den högre personalomsättningen är att medarbetare som byter befattning inom förvaltningen eller 
till annan förvaltning inom kommunen nu ingår i statistiken. 

6.3 Resursmått 
  Namn 2017 2018 2020 

 Andel deltid  2,4% 3% 

 Andel heltid 98% 97,6% 97% 

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

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

 Andel män som har deltid  0% 1,4% 

 Andel män som har heltid  100% 98,6% 

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

 Anställda andel män 61% 58,6% 62,1% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad  99,3% 99,1% 

 Anställda totalt 173 174 246 

 Antal medarbetare per chef  11,4 11,2 

 Antal medarbetare per enhetschef  16 15,9 

 Medarbetare 30 - 39 år  22,4% 21% 

 Medarbetare 40 - 49 år  26,4% 24,7% 

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

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

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

 Medelålder 47 47 47 47 

 Pensionsavgångar 2  6 4 

6.4 Effektmått 
  Namn 2017 2018 2019 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 25,4% 24,3% 47,8% 43,6% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor  28,6% 46,3% 47,4% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män  20,5% 48,8% 41,6% 

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

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

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

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

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

7.1 Uppföljning driftbudget 

7.1.1 Uppföljning Drift Skattefinanserad verksamhet 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2020 

Verksamhetens intäkter 61 238 86 485 92 213 5 728 

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

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

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

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

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

Sammanfattning 
Budgetavvikelsen för Tekniks skattefinansierade verksamheter under 2020 uppgår sammanlagt till ett överskott 
om ca 7,7 miljoner kronor. 

Plusavvikelsen ligger på personalkostnader och kapitalkostnader vilket beror på vakanser under hela eller stora 
delar av året respektive investeringar som inte kunnat genomföras som planerat. Däremot har 
verksamhetskostnader en negativ avvikelse beroende på det centrala lager av skyddsmaterial som Teknik har 
hand för kommunen på Teknikens Hus för Covid-19. 

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

Trots minskade intäkter för hyra av allmän plats och parkeringsavgifterna på grund av Covid-19 ökar är 
avvikelsen för intäkter positiv. Den största anledningen till det är bidrag för att täcka kostnader i samband med 
Covid-19 samt intäkter för genomförda arbeten åt externa aktörer. 

Analys och kommentar 
Kommentar till avvikelser mellan åren 

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

Kostnader ökar från 32,5 miljoner från 2019 till 2020. Främst beror det på högre personalkostnader med 
anledning av att organisationen har växt och utökning av tjänster efter omfördelning av uppdrag mellan 
förvaltningar. Kapitalkostnader är högre på grund av högre investeringstakt. 

Analys och kommentar budgetavvikelse  

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

När det gäller intäkter så har, förutom intäkter med anledning av omorganisation, även Covid-19 påverkat 
genom att bidrag för ökade kostnader med anledning av Covid-19 har tagits emot. Verksamheten har även fått 
stora intäkter för arbeten som utförts åt externa aktörer. Med anledning av pandemin har intäkterna från 
parkeringsavgifter däremot minskat samt så har intäkter från hyra av allmän plats uteblivit helt då nämnden har 
fattat beslut om att efterge dessa för 2020. 

Personalkostnaderna ger ett överskott om cirka 5,3 miljoner kronor i förhållande till budget. Den största 
anledningen är flera vakanser inte tillsattes förrän en bit in på året eller inte har lyckats tillsättas under 2020. 

Ett underskott på ca 6,3 miljoner kronor mot budget genereras på verksamhetskostnaderna. Ökade kostnader för 
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verksamheten kan bl.a. härledas till åtgärder med anledning av Covid-19 samt viss kvarstående påverka från 
organisationsförändring och verksamhetsanpassningar i Teknikens hus. De ökande kostnaderna i samband med 
Covid-19 täcks till viss del av bidrag som verksamheten ansökt om och beviljats. Dessa går in som intäkter i 
redovisningen. 

Kapitalkostnaderna är cirka 3 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på investeringar som inte kommer att 
bli färdiga i år utan kommer att fortsätta under nästa år .Bland annat beror detta på förseningar i 
planeringsprocessen, resursbrist och långa handläggningstider på andra myndigheter. 

Kommentar och analys inför framtiden 

Strukturen för den omorganisation som genomfördes har nu landat in och arbetet för att förankra och landa in 
omorganisationen är i full gång. För att effektivisera och hitta de bästa arbetssätten samt placera arbetsuppgifter 
där de bäst löses krävs ytterligare arbete och många processer för att hitta bästa lösningen är igång. 

Takten för arbetet med investeringar kommer också att behöva öka framöver och mycket eftersatt underhåll 
behöver tas tag i. Behov av fler resurser eller köp av tjänster för att möta detta arbete kommer sannolikt att 
krävas. 

7.1.2 Uppföljning Drift VA 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2020 

Verksamhetens intäkter 171 335 182 865 183 290 425 

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

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

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

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

Årets resultat 13 434 1 900 6 465 4 565 

Bokslutsdisposition -13 434 -1 900 -6 465  

Resultat 0 0 0  

     

Fond 26 159 28 059 32 624  

Balansräkning 

  Not År 2019 År 2020 

Tillgångar    

Materiella 
anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar  1018,1 1102,6 

Maskiner och inventarier  14,8 11,6 

Pågående investeringar  0 0 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 4 1032,9 1114,2 
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Omsättningstillgångar    

Förråd  0 0 

Fordringar 5 33,6 32,9 

Osäkra fordringar  0,0 0 

Summa 
omsättningstillgångar  33,6 32,9 

Summa tillgångar  1066,2 1147,1 

    

Avsättningar och 
skulder    

    

Avsättningar    

Lerkil fond 6 0 0 

Summa avsättningar  0 0 

    

Skulder    

Långfristig skuld, 
anslutningsavgifter  416,7 425 

Långfristig skuld, 
kommunen  626,3 699,3 

Kortfristiga skulder 7 -2,9 -9,9 

Skuld till VA-
abonnenterna  26,2 32,6 

Summa skulder  1066,2 1147,1 

Summa avsättningar 
och skulder  1066,2 1147,1 

Not 1 

Verksamhetens intäkter År 2019 År 2020 

Brukningsavgifter 138,8 151,3 

Brukningsavgifter, interna 9,4 10,3 

Övriga intäkter 3,5 0,4 

Periodiserad inkomst och ränta 19,6 21,3 

Summa verksamhetens intäkter 171,3 183,3 

Från 2010 tillämpar Kungsbacka kommun Rådet för kommunal redovisning, RKR, rekommendation 18, 
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning. Rekommendationen innebär att inkomster från avgifter, bidrag 
och försäljning ska periodiseras. Denna rekommendation tillämpas på anslutningsavgifter vilka redovisas som 
periodiserade inkomster. 

Not 2 
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De interna kostnaderna gäller köp från förvaltningarna Service och Teknik. Direkta kostnader används där det är 
möjligt. Övriga interna kostnader fördelas med fördelningsnycklar. 

Not 3 

Från och med 2010 ändrades redovisningen av VA-verksamhetens resultat i enlighet med RKR:s 
rekommendationer. Det innebär att i samband med årsbokslutet regleras över- och underskott mot skuldkonto på 
balansräkningen, så att verksamhetens resultaträkning alltid visar noll. 

Not 4 

Materiella anläggningstillgångar År 2019 År 2020 

VA-anläggningar   

Ingående bokfört värde 825,7 1018,1 

Nyanskaffning 223,2 119,4 

Årets avskrivning -30,8 -34,4 

Utgående bokfört värde 1018,1 1103,1 

   

Maskiner och inventarier   

Ingående bokfört värde 17,7 14,8 

Nyanskaffning 0,3 0 

Årets avskrivningar -3,2 -0,9 

Utgående bokfört värde 14,8 11,6 

   

Pågående investeringar   

Ingående bokfört värde 0 0 

Nyanskaffning 0 0 

Årets avskrivningar 0 -0,5 

Utgående bokfört värde 0 -0,5 

   

Summa materiella 
anläggningstillgångar 1032,9 1114,2 

Not 5 

Kortfristiga fordringar År 2019 År 2020 

Kundfordringar 33,6 32,9 

Förutbetalda kostnader 0 0 

Upplupna intäkter 0 0 

Summa kortfristiga fordringar 33,6 32,9 
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Not 6 

Fond för Lerkils reningsverk År 2019 År 2020 

Ingående bokfört värde 0 0 

Avsättningar under året 0 0 

Summa fond för Lerkils 
reningsverk 0 0 

Not 7 

Kortfristiga skulder År 2019 År 2020 

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

Leverantörsskulder 8,2 8,4 

Moms och särskilda punktskatter 7,1 6,7 

Upplupna kostnader 1,2 1,2 

Summa kortfristiga skulder -2,9 -9,9 

Sammanfattning 
Årets resultat är ett överskott om 6,5 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat på 1,9 miljoner 
kronor. Årets resultat är därmed 4,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skillnaden beror främst på lägre 
kostnader för personal och lägre kapitalkostnader. Överskott kommer att fonderas till investeringen "Framtidens 
avloppsrening i Kungsbacka". 

Analys och kommentar 
Kommentar till avvikelser mellan åren 

Intäkterna är 12 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på fler abonnenter och höjda avgifter. 
Anslutningstaxan höjdes med 2 procent medan brukningstaxan höjdes med 3 procent under 2020. 

Kostnaderna är totalt sett 18,9 miljoner kronor högre än föregående år, främst beroende på högre slamkostnader 
till följd av icke godkända partier samt högre hyreskostnader. Personalkostnaderna har ökat med 2,3 miljoner 
kronor vilket beror på att en del vakanser har tillsatts. Kapitalkostnaderna för 2020 ligger 6,7 miljoner kronor 
högre än 2019, beroende på att investeringsutgifterna ökat mer än avskrivningarna. 

Kommentar till budgetavvikelse 

Årets resultat är ett överskott på 6,5 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat på 1,9 miljoner 
kronor. Årets resultat är därmed 4,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. 

Intäkterna följer i stort sett budget (0,4 miljoner kronor högre). Kostnaderna är  4,1 miljoner kronor lägre än 
budget. Detta beror dels på minskade kapitalkostnader när investeringar försenats, dels på att 
personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av att  alla vakanser inte är tillsatta. Verksamhetskostnader 
är 5,3 miljoner kronor är högre än budget på grund av högre kostnader för bland annat hanteringen av 
avloppsslam från avloppsreningsverken, högre konsultkostnader på grund av vakanser samt högre 
administrativa kostnader. 

Kommentar och analys inför framtiden 

Teknik arbetar för att möta framtida behov på vatten- och avloppsförsörjning. Flera omfattande och kostsamma 
projekt som ska bidra till att säkra dricksvattenförsörjningen och avloppsavledningen pågår och planeras. 
Utbyggnad till områden som inte har kommunalt VA idag kräver resurser och investeringar. Vi ser också att 
underhållet på våra ledningsnät behöver öka för att bibehålla god status. 
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7.1.3 Uppföljning Drift Avfall & Återvinning 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2020 

Verksamhetens intäkter 86 936 90 061 86 998 -3 063 

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

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

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

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

Årets resultat 10 900 6 190 314 -5 876 

Bokslutsdisposition -10 900 -6 190 -314  

Resultat 0 0 0  

     

Fond 12 044 18 234 12 358  

Sammanfattning 
För 2020 uppgick resultatet till 0,3 miljoner kronor, vilket är 5,9 miljoner sämre än budget. Detta beror främst 
på lägre intäkter från försäljning av ÅVC-fraktioner än budgeterat, skatt på avfallsförbränning som infördes 1 
april 2020, ökat antal besök och omhändertagande av avfall på våra ÅVC samt högre kostnad för att omhänderta 
slam från enskilda avlopp. Efter reglering mot fonden så överförs överskottet till det ackumulerade resultatet 
som var 12 miljoner kronor efter 2019, vilket innebär ett ackumulerat resultat på 12,3 miljoner kronor efter 
2020. Resultatet i årsbokslutet justeras mot fonden "Skuld till renhållningsabonnenterna" i balansräkningen. 

Analys och kommentar 
Kommentar till avvikelser mellan åren 

Intäkterna är i nivå med föregående år. 

Verksamhetens kostnader är 10,5 miljoner högre än föregående år vilket dels beror på  den förbränningsskatt 
som infördes 1 april 2020, dels på att det totala antalet besök på återvinningscentralerna har under 2020 ökat 
med drygt 8% från 2019, vilket påverkar kostnaderna för omhändertagande av avfall i motsvarande grad, dels 
ökade insamlingskostnader samt dels på högre kostnad för att omhänderta slam från enskilda avlopp. 

Kommentar till budgetavvikelse 

Intäkterna är 3 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket beror på lägre försäljningsintäkter med 2,3 miljoner 
kronor för insamlat avfall vid ÅVC och lägre intäkter för insamlat hushållsavfall 0,7 miljoner kronor. 

Kostnaderna är 2,8 miljoner kronor högre än budget vilket beror på den nya skatten på förbränning av avfall 
samt att avfallsverksamheten har en högre kostnad för omhändertagande av slam. Till detta tillkommer även att 
det totala antalet besök på återvinningscentralerna har under 2020 ökat med drygt 8% från 2019. vilket påverkar 
kostnaderna för omhändertagande av avfall i motsvarande grad. Dessutom är kapitalkostnader lägre än budget 
eftersom en del investeringar är senarelagda. 

Kommentar och analys inför framtiden 

Då verksamheten till övervägande del är upphandlad och avtal förnyas och förändras över tiden är kostnader 
svåra att beräkna på längre sikt, men då kostnaderna ökat ser förvaltningen behov av att intäkterna behöver öka. 
Kommande behov av flytt av ÅVC i Klovstensområdet kommer också medföra ökade kostnader. Ny plats för 
omlastningsstationen möjliggör hantering av mer fraktioner som krävs för att vi skall kunna klättra i 
avfallstrappan. 
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Nedlagda deponier 

• Barnamossens Deponi har haft kostnader på 0,6 miljoner kronor, som har belastat Barnamossens fond 
för återställning. Vid bokslut så uppgick fonden till 65,6 miljoner kronor.  

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

• Övriga kommunala deponier har haft kostnader på 1,1 miljoner kronor, som har belastat fonden Övriga 
deponier. Vid bokslut så uppgick fonden till 32,9 miljoner kronor. 

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

Upphandling av del 1 av sluttäckningen av Barnamossen har blivit försenad på grund av dialoger med 
tillsynsfunktioner. Arbetet kommer förhoppningsvis att genomföras under 2021. Täckning av Toms deponi är 
nu startat och kommer att vara klart i början på 2021. Det pågår undersökningar på Svinholmen deponi, och att 
erhålla tillgång till marken på Bräckornas deponi. 

7.1.4 Uppföljning Drift Kungsbacka Bredband 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2020 

Verksamhetens intäkter 28 398 34 772 31 179 -3 593 

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

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

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

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

Årets resultat 1 572 2 261 2 336 75 

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

Resultat 0 0 0 0 

     

Fond 333 2 594 2 668 0 

Sammanfattning 
Kungsbacka bredbandsnät har fortfarande en hög utbyggnadstakt för att uppnå de målsättningar som kommunen 
har för att bygga ut fibernät till kommunens invånare, verksamheter och företag. Resultatet för Kungsbacka 
bredbandsnät är 0,1 miljoner bättre än budget. Intäkterna är 3,6 miljoner sämre än budget som beror på färre 
antal anslutningar än budget. Verksamhetens kostnaderna är mindre än budget som beror på till stor del av att 
kostnaderna för konsulter, hyror och kommunikations kostnaderna är 2,4 miljoner lägre och att 
personalkostnaderna är 1,2 miljoner lägre på grund av att det tagit längre tid att återbesätta tjänster. 

För 2020 uppgick resultatet till 2,3 miljoner kronor. Resultatet i årsbokslutet justeras mot fond "Kortfristig 
fordran bredband" i balansräkningen. Det positiva resultatet innebär att fonden efter utgången av 2020 uppgår 
till 2,7 miljoner kronor. 

Analys och kommentar 
Kommentar till avvikelser mellan åren 

För 2020 var resultatet innan reglering mot fond ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Föregående år var 
resultatet ett överskott på 0,3 miljoner kronor. 

Verksamhetens intäkter har ökat med 2,8 miljoner kronor vilket beror på att ersättningsnivåerna av anslutningar 
är bättre än budgeterat samt ökade anslutningar. Verksamhetens kostnader har ökat med 2,0 miljoner kronor. 
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Ökningen på kostnader mellan åren beror främst på ökade kapitalkostnader (ökad investeringstakt) samt ökad 
verksamhetskostnad. 

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

Kommentar till budgetavvikelse 

Årets resultat innan reglering mot fonden är 2,3 miljoner kronor att jämföra med ett budgeterat resultat innan 
reglering mot fonden på 2,2 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är alltså 0,1 miljoner kronor bättre än 
budgeterat. 

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

Att verksamhetens resultat blev 2,3 miljoner kronor istället för budgeterat 2,2 miljoner kronor beror främst på 
att intäkterna är 3,6 miljoner mindre än budget som beror på att utfallet blev ett antal mindre kommersiella och 
kommunala anslutningar än budget. Verksamhetskostnader blev 3,7 miljoner mindre än budget som beror på till 
stor del av att kostnaderna för konsulter, hyror och kommunikations kostnaderna är 2,4 miljoner lägre och att 
personalkostnaderna är 1,2 miljoner lägre på grund av att det tagit längre tid att återbesätta tjänster. Detta 
medför att resultat blev 0,1 miljoner bättre än budget. 

Många nya villor och företag har anslutits under året. Den totala mängden nya anslutningar via 
kommunikationsoperatören under 2020 är 964 stycken. 

Kommentar och analys inför framtiden 

Det kommer under ytterligare några år att fortsätta vara en hög utbyggnadstakt för att ansluta fastigheter, villor 
och företag. Men det kommer att medföra mer projektering och högre kostnader för att kunna erbjuda 
fiberanslutning eftersom byggnationen kommer att ske mer utanför tätorterna på landsbygden. Mer noder 
kommer att krävas på grund av att det höjer säkerheten med egna noder jämfört med inplacering i andra 
fastigheter och det blir mer plats för utrustningen som krävs då fler ansluts. Vi fortsätter att minska våra hyrda 
förbindelser och ersätter dessa med egna stamnät som också ger oss mer kapacitet i nätet. 

Vi fortsätter att höja säkerheten i nätet med att bygga redundans i nätet och att bygga nya noder med avbrottsfri 
kraft. Vi arbetar för att hjälpa till att uppfylla regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige. 
Detta innebär att år 2020 bör 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till minst 100 Mb/s och 2025 bör hela 
Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 

7.2 Uppföljning investeringsbudget 

7.2.1 Investeringsbudget Skatt 

Investeringar (belopp i tkr) 

  Bokslut 
2019 

Årsbudget 
2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse    
2020 

Löpande årliga investeringar     

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

Inkomster 1 971 0 525 525 

Övriga investeringar     

Inkomster 12 785 0 3 833 3 833 

Utgifter -81 101 -201 500 -98 354 103 146 
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  Bokslut 
2019 

Årsbudget 
2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse    
2020 

 0 1 300 0 -1 300 

 0 -6 700 -5 964 736 

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

Kommentarer 
Teknik har under året genomfört investeringar för nästan 40 miljoner kronor mer än föregående år. Det totala 
utfall för skattefinansierade investeringar under 2020 slutade på cirka 135 miljoner kronor vilket är drygt 100 
miljoner kronor lägre än budget inklusive ombudgeteringar. 

För löpande årliga investeringar har ett ökat behov med anledning av eftersatt underhåll börjat skönjas. Det 
påverkar och ger en negativ avvikelse på strax under 7 miljoner kronor. Främst är det beläggningar och 
belysning där den största ökningen har skett. 

Den stora avvikelsen gällande utgifterna på övriga investeringar, som är ett underutnyttjande av 104 miljoner 
kronor, beror på att många av investeringsobjekten i 2020 budget fortfarande är försenade, pausade eller har 
skjuts fram. Från 2019-års investeringsbudget ombudgeterades 100 miljoner kronor över in i 2020 års budget. 
Detta medför att hela avvikelsen inte enbart går att knyta till året som gått, utan är en "ryggsäck" av försenade, 
pausade objekt från tidigare investeringsbudgetar. 

En anledning till några av dessa förskjutningarna är andra myndigheter äger tidplanen för objekt i 
investeringsbudgeten. Det är också så att vi under året behövt skapa utrymme och prioritera våra personalla 
resurser. En viss påverkan kommer även från nya arbetssätt med anledning av Covid-19 pandemin. 

  

Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5Mkr (belopp i tkr) 

Proj
nr Namn Processlä

ge 
Utfall tom 

2019 
Årsbudge

t 2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse 

2020 

351
0 GC-bro över järnvägen vid Inlag B 0 -12000 -36 -11964 

500
4 Bro Borgmästaregatan G -3342 -13658 -3369 -10289 

500
5 

GC-väg Hanhals Kyrkoväg-
Torkeltorp P 0 -12000 -351 -11649 

501
0 Skyddsbarriär Aranäs P -175 -17702 -162 -17540 

501
2 ÅVC Frillesås G -214 -5786 -5691 -95 

501
7 GC-väg Östra Särö södra P 0 -6000 -657 -5343 

501
9 Hedeleden B 0 -16000 -45 -15955 

557
0 Upplag depå P -424 -15879 -222 -15657 
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Proj
nr Namn Processlä

ge 
Utfall tom 

2019 
Årsbudge

t 2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse 

2020 

557
1 Badhuset infrasktruktur park G -7585 -76462 --50627 -25835 

       

       

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

Kommentarer 
För skattefinansierade investeringar kommer inte hela investeringsbudget för 2020 samt tidigare ombudgeterade 
medel att användas. En ombudgetering av medel kommer begäras. De projekt som har störst påverkan på detta 
är: 

• Gång- och cykelbro över järnvägen vid Inlag. Trafikverket skall driva och byggstart bedöms bli tidigast 
2022. 

• Gång- och cykelväg Hanhals Kyrkoväg-Torkeltorp. Trafikverket projekterar och bygger. 
• Skyddsbarriär Aranäs. Trafikverket bedöms påbörja utbyggnad 2021. 
• Upprustning Kungsbackaån. För närvarande pågår utredning kring omfattning vilket påverkar starttid 

för utbyggnad och kostnad. 
• Hedeleden - Avvaktar detaljplan, kommer igång tidigast 2021 

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

• ÅVC Frillesås 
• Cirkulationsplats Varla-Arendalsleden 
• Gång- och cykelväg utmed Lerbergvägen 
• Infrastruktur el-bilar 

7.2.2 Investeringsbudget VA 

Investeringar (belopp i tkr) 

  Bokslut 
2019 

Årsbudget 
2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse    
2020 

Övriga investeringar     

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

Utgifter 199 901 202 455 122 057 -80 398 

Netto 159 935 144 955 97 295 -47 660 

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

Inkomsterna för nya anslutningar till VA-kollektivet hamnar på 24,7 miljoner kronor för helåret 2020. Det är 
mycket lägre än budget, en avvikelse som beror på att inga stora områden debiterats under 2020. 

Utgifterna beräknas till 122 miljoner kronor vilket också är mycket lägre än budget. Avvikelsen beror dels på att 
exploateringsprojekt har försenats men också på överskattning av vår kapacitet och fördröjning i att rekrytera 
personal. Dessa är bland annat projekten Voxlöv/Björkris, Reservvatten Varberg - Kungsbacka samt 
Reservvatten Göteborg - Kungsbacka. 
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Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Proj
nr Namn Processlä

ge 
Utfall tom 

2019 
Årsbudge

t 2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse 

2020 

351
5 Reinvestering VA-ledningar G -12799 -10500 -10155 -345 

352
8 Nya serviser befintlig anl UT G -2546 -6500 -2834 -3666 

353
9 Nya serviser befintlig anl IN G 20203 15000 20395 -5395 

354
0 Reinvesteringar reningsverk G -2497 -12984 -3630 -9354 

359
9 Budget VA-saneringsområden G -40370 -10000 -32057 -22057 

459
5 Vattenledning Fjärås-Klev G -34938 16206 -847 17053 

505
5 Reservvatten Varberg P 0 -10500 0 -10500 

506
0 Voxlöv/Bjökris P 0 -15000 0 -15000 

506
1 Åsa dagvattenledning P -90 -9910 -212 -9698 

550
7 Åtgärder reservatten GBG-KBA P 0 -18042 -94 -17948 

551
8 VA Tölö 8:14 Hede 6:7 G -1303 -8000 -7325 -675 

554
7 Vikens pumpstation Etapp 2 G -6 051 -19 693 -10 172 9 521 

555
8 Äskatorp/Hanhals B -30 705 10 305 -5 112 -15 417 

455
0 Söderåleden B -13 859,6 -1 423 -9 711,4 -8 288,4 

557
7 SPU 52 Gunnesson G -245,8 0 -5 134,8 -5 134,8 

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

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

• VA-utbyggnadsområden (VA-sanering) har budgeterats för lågt och utfallet har blivit långt över budget. 
• Reservvatten Varberg och Åtgärder reservvatten Göteborg - Kungsbacka är försenade på grund av 

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

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

• Fjärås-Klev och Äskatorp-Hanhals: Projekten var tänkta att nästan helt och hållet utföra med schaktfria 
metoder eftersom detta bedömdes vara kostnadseffektivt och dessutom göra minst skada på den 
åkermark som skulle passeras. Det uppstod dessvärre problem  vilket gjorde att projektet fick ställas om 
till konventionell schakt med stor kostnadsökning som följd. För Äskatorp-Hanhals stötte man även på 
hinder vid tryckning. För Fjärås-Klev genomfördes dessutom en sträcka som inte ingick från början. I 
efterhand kan man konstatera att budgeten för projekten var satt för lågt, vilket i sin tur beror på att 
vissa delar i projekteringen och kalkylarbetet inte var tillräckligt bra. 

• Söderåleden: Projektet hade en för låg budgetkalkyl. Särskilt vad avsåg korsningarna av vägar och 
prognostiserades snabbt upp från 15 till 20 Mkr innan byggstart. Korsningarna blev dyra med 
omfattande spontning och åtgärder med tillfälliga vägar för att garantera framkomligheten. Projektet är 
nu klart. 

• SPU 52 Gunnesson är en avloppspumpstation som skulle utförts under 2019 men som försenades. 
• Vikens pumpstation: Projektet något försenat i tid så utfallet kommer 2021.  

7.2.3 Investeringsbudget Avfall & Återvinning 

Investeringar (belopp i tkr) 

  Bokslut 
2019 

Årsbudget 
2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse    
2020 

Övriga investeringar     

Inkomster 0 0 0 0 

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

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

Kommentarer 
En budgetavvikelse på ca 4,7 miljoner kronor prognostiseras på helår för investeringar på Avfall & Återvinning. 
Avvikelsen beror delvis på att projekt har fördröjts och försenats men också på att vissa resurser avsattes för 
investeringar i samband med byggnation av den tillfälliga återvinningscentralen i Frillesås. Denna har dock inte 
bekostats av avfallskollektivet utan av Kommunstyrelsen då flytten var en förutsättning för kommande 
exploateringar. En ombudgetering kommer att begäras på 2,6 miljoner kronor för att färdigställa och fortsätta de 
arbeten som pågår. 

7.2.4 Investeringsbudget Kungsbacka Bredband 

Investeringar (belopp i tkr) 

  Bokslut 
2019 

Årsbudget 
2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse    
2020 

Övriga investeringar     

Inkomster 8 432 10 000 13 840 3 840 

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

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

Kommentarer 
Fibernätet har byggts ut för 47,5 miljoner kronor för 2020, som är 0,2 miljoner mindre än 2019. Nettosumman 
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för 2020 är 33,6 miljoner kronor och det är 5,6 miljoner kronor mindre än 2019. Årets utfall visar en 
nettoavvikelse mot budget med 9,9 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror på att det är 3,8 miljoner kronor 
mer intäkter än budgeterat vilket är 5,4 miljoner kronor mer än föregående år. Utgifterna är 6,0 miljoner kronor 
mindre än budget och 0,2 miljoner kronor mindre än föregående år. 

Byggnationen sker löpande och att fyra pågående arbeten är försenade mot budget som speglar denna 
budgetavvikelse. Dessa är två redundanta fiberbyggnationer i Frillesås och i Gröninge, nya noder med 
avbrottsfri kraft och kommunikationsutrustning. 

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

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

  

Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Pro
jnr Namn Processlä

ge 
Utfall tom 

2019 
Årsbudge

t 2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse 

2020 

452
0 Kungsbacka Bredbandsnät G -39192 -43558 -33623 -9935 

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

Kommentarer 

7.3 Uppföljning investeringsbudget 
Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter     

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter     

Netto     

Kommentarer 

7.3.1 Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Projnr Text Utfall tom 
2019 

Budget 
2020 

Bokslut  
2020 

Avvikelse 
2020 
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Summa projekt >5 Mkr     

Kommentarer 
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8 Hållbarhetsbokslut 
Hållbara städer och samhällen 

Teknik har genomfört projektet "Goplats", ett projekt med mål att minska unga tjejers psykiska ohälsa. En 300 
m2 stor rekreationsyta har skapats och byggts utifrån unga tjejers behov. En grupp kvinnliga studenter från 
Aranäsgymnasiet involverades i projektprocessen och fick vara med och påverka stadsplaneringen. Det 
resulterade konkret i bord och stolar, solbänkar och en stor möbel att sitta på och klättra på. Möbler som de vill 
använda för samvaro, läxläsning och skönt häng. Det finns också möjlighet att ladda mobil och dator för att 
kunna göra sina läxor och möjligheter att koppla sin mobiltelefon till en högtalare för att kunna lyssna på musik. 
Färgsättningen, som går i rosa och grönt, har de valt för att välkomna en mjukare och mysigare stämning. 
Växtlighet och blommor har valts för att göra platsen mer levande och ombonad. Över hela platsen finns citat 
från kända kvinnliga förebilder ingraverade. Olika sorters belysning finns, både sådan som lyser upp och skapar 
trygghet och sådan som är mer stämningsskapande. Den plats som vi tillsammans har skapat är inbjudande, 
mysig och välkomnande för alla att vistas på – en riktigt go plats. Så därför har tjejerna valt att kalla den för 
”Goplats”. Det tangerar även mål 5 (Jämlikhet). 

En Pop-up-plats invid Borgmästarebron invigdes i början av september. Platsen syfte är att sprida kunskap om 
hur olika delar vår omgivning fungerar. Här finns ett "titt-hål" som visar vad som gömmer sig i marken i form 
av rör och olika bärlager. En lyktstolpe visar hur vi kan spara energi genom en smart solcell som tänder ljuset 
när det börjar skymma. En trappa att kliva uppåt i finns för att illustrera hur hållbarheten ökar ju längre upp vi 
kliver. 

Teknik har i upprättat ramavtal för "Asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten i Kungsbacka kommun" 
kravställt att entreprenören ska utföra ett proaktivt miljöarbete genom att minimera koldioxidutsläppen i 
entreprenaderna. Entreprenaden får släppa ut maximalt 35 kg koldioxid per ton asfaltsmassa för processerna 
asfalttillverkning, asfaltsutläggning och transporter. Redovisning av resultat ska levereras i Trafikverkets 
program EKA Version 1.1. 

Den regionala planen "Göteborgsregionen minskar avfallet" är klar och antagen i Kommunfullmäktige. Planen 
innebär tuffa mål kring cirkulära flöden och minskning av  avfallsmängder. Planen anger även mål för 
kommunens egen verksamhet där avfallsmängden ska minska med 40 % per heltidsanställd. 

Vi återför fosfor till åkermark när vi sprider slam som produceras på våra reningsverk. Nästan allt slam som 
uppfyller kvalitetskrav enligt Revaq sprids på åkermark och bidrar till kretslopp. För att uppfylla kraven arbetar 
vi för att minska mängden farliga ämnen som kommer till våra reningsverk. Vi har byggt om 10 av våra 
avloppspumpstationer. När pumpstationerna byggs om minskar energiförbrukningen och risken för utsläpp av 
orenat avloppsvatten. 

Hållbar konsumtion och produktion 

Avfall och Återvinning har haft en så kallad ”ledartröja” för det prioriterade initiativ som handlar om att vi skall 
samarbeta med invånarna kring hållbar konsumtion. Inom initiativet pågår flera projekt. 

Vi har avslutat projektet med upcyklingtävling för högstadieelever. Tävlingen syftade till att uppmärksamma 
hållbar konsumtion. Inom projektet genomfördes även ungdomsdialog för att utreda framtida möjligheter att 
finna nya former för hållbar konsumtion. Arbetet med ungdomsdialog fortsätter under nästa år på kommunens 
plattform. Vi har förhoppningsvis uppnått en ökad medvetenhet i frågan om hållbar konsumtion, då projektet 
har uppmärksammats i lokal radio och tidningar. Vi har samlat in ungdomarnas tankar och idéer och bjudit in 
till ungdomsdialog. Arbetet har resulterat i framtida samarbete med invånare i att föra en vidare dialog kring 
frågorna. Vi har också arbetat ned att tydliggöra information kring platser för hållbar konsumtion på vår 
hemsida genom att ta fram en karta. 

Rent vatten och sanitet 
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Vi renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer. Vi har som mål att rena avloppsvattnet från kväve, fosfor 
och syreförbrukande ämnen 10 % bättre än våra utsläppsvillkor. För 2020 uppfyller vi målet på alla fyra 
reningsverk. Vi har inte kunnat ta emot studiebesök under 2020 på grund av pandemin men har istället skickat 
ut en broschyr till alla hushåll i kommunen om vad som hör hemma i toaletten, och vad som inte gör det.  

Exempel på genomförda insatser för ett renare vatten i Kungsbacka, är vårt arbete med att minska 
tillskottsvatten och bräddning på ledningsnätet som minskar belastningen av näringsämnen på vattendrag. Vi 
har reviderat Kungsbackas dagvattenpolicy för att ge förutsättningar för naturlig fördröjnings och 
reningsprocesser i dagvattenhanteringen för större hårdgjorda ytor inom detaljplan. Alla dagvattenytor som 
hanterar trafikdagvatten där kommunen är huvudman ligger nu i Kartportalen vilket synliggör var vi har ansvar 
för dagvatten som kan innehålla föroreningar. I samband med Världsvattendagen i mars hade vi utställningar 
kring vatten, spillvatten och dagvatten i samarbete med Fyrens bibliotek. 

Inom målet för rent vatten och sanitet arbetar vi med att undersöka och införa möjligheter till bättre 
lakvattenrening från nedlagda kommunala deponier. Under 2020 har vi arbetat vidare med åtgärder för 
lakvattnet på deponin i Torpa Dala och sluttäckningsplan och kontrollprogram för Barnamossen. På Svinholmen 
är vi inne i en kartläggnings- och provtagningsfas. 

Ekosystem och biologisk mångfald 

Teknik har tillsammans med andra förvaltningar och Eksta bostads AB fortsatt ett arbete för att bidra till att 
främja den biologiska mångfalden. Vi har tagit fram en gemensam plan där bland annat flera testytor och fem 
ängsytor har gjorts iordning och skyltats för att informera om åtgärderna. 

Längs med Kungsbackaån utvecklar vi stråken i linje med gestaltningsplan för Kungsbackaån och den 
handlingsplan som förvaltningen tagit fram. Under 2020 har Teknik arbetat med området från Signeskulle och 
norrut till Hede. Vi har planterat många träd och satt ut ett flertal fågelholkar och insektshotell för att ge goda 
möjligheter till liv och nytta i området. Dessutom har nedtagna träd i några fall lämnats kvar för att ge naturliga 
möjligheter för skalbaggar och småkryp. Flera bänkar och stolar har placerats ut längs med och utanför gång- 
och cykelstråket för att skapa möjligheter till både rörelse och vila. 

Vid dagvattendammar i Kolla har skyltar satts upp för att informera om syftet med dammarna, deras funktion 
och att de bidrar till biologisk mångfald. 

Behovet av att bekämpa invasiva växtarter har varit uppmärksammat under året. Dels har vi själva fått lägga 
stort fokus och noggrannhet i de entreprenader som utförs på platser där exempelvis Parkslide förekommer 
naturligt. Dels har behovet varit stort av information till våra invånare kring hur växterna ska hanteras och 
lämnas till förbränning på våra återvinningscentraler. 

Teknik har tillsammans med Service handlat upp en kommungemensam kemikaliedatabas i arbetet mot en 
giftfri vardag. Tillsammans med övriga förvaltningar har en person anställts som kemikaliecoach med uppdrag 
att jobba inom hela kommunen för att minska mängden kemikalier och att hålla god ordning på de som är 
nödvändiga. 

Andelen dagvattnet från trafikytor som renas innan det går ut i våra vattendrag har inventerats under 2020. Ju 
mer dagvatten som renas, desto mindre bidrar vi till övergödning. Vår andel om 60% är en god bit på väg. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

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

Minskad ojämlikhet 

Vi har ställt krav i vår upphandling av driften på återvinningscentraler att entreprenören ska anställa minst en 
person som står långt ifrån arbetsmarknaden. I nuläget arbetar ett antal personer på våra återvinningscentraler 
som har anställts tack vare detta sociala krav. 
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Bekämpa klimatförändringen 

Minskat avfall ger mindre miljöpåverkan och vi arbetar med att öka återvinning och återanvändning. VI har till 
exempel infört insamling av hårdplast på en av våra återvinningscentraler. Våra krav på bränslen i 
upphandlingar bidrar också till minskade utsläpp. 

Hav och marina resurser 

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

Vi har genomfört ett pilotprojekt för läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. I projektet har vi under 2020 
testat två olika reningstekniker som båda visat sig kunna reducera läkemedelsrester. Försöken visade också att 
dagens ordinarie reningsprocess har en reducering på läkemedelsrester. 

Fredliga och inkluderande samhällen 

Vi har genomfört projekt där vi träffat invånare för att identifiera otrygga platser och åtgärdat dessa med 
exempelvis röjningsarbeten, förändrade planteringar och belysning. 
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9 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge Tvistigt belopp 
(tkr) 

   

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

Utredningar pågår Oklart 
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10 Verksamhet som utförs av externa aktörer 
Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. 
Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel 
under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen. 

Verksamhet Andel av 
verksamhetsvolym 

Kostnad för 
verksamhet 

 Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Teknik Skatt 7,9 % 7,7 % 15 602 17 739 

Avfall och Återvinning 85,7 % 84,4 % 62 051 70 817 

Kungsbacka Bredbandsnät 0,4 % 0,6 % 309 211 

Vatten och Avlopp 4,6 % 3,5 % 6 279 9 872 

Teknik Skatt 

Teknik skatt har bland annat snöröjning och viss annan av sin verksamhet ute hos externa utförare som 
gräsklippning, busk-och träklippning och parkarbeten. Volymen har ökat i och med den omfördelning av 
skötselytor som gjordes mellan Teknik och Service under 2020. Samtidigt har de ytor som hanteras för Kultur 
och Fritid hanterats av egen personal som flyttades till Teknik. Dessutom sker huvuddelen av projektering och 
entreprenadarbeten (investeringsprojekt) med stöd av konsulter och externa utförare men detta redovisas ej i 
dessa kostnader då det belastar investeringsobjekt och inte driftbudget. 

Avfall och Återvinning 

När det gäller Avfall och Återvinning så sköts hela insamlingsverksamheten på entreprenad. Kostnader i övrigt 
avser anställd personal för att administrera kunder och styra verksamhet samt kapitalkostnader för de 
investeringar som behövs. 

Kungsbacka Bredbandsnät 

Den stora delen av Kungsbacka Bredbandsnät är investeringar för utbyggnad av nätet som helt utförs av externa 
entreprenörer. Den del av driftkostnaden som läggs på externa entreprenörer avser viss driftövervakning och 
konsulttjänster. 

Vatten och Avlopp 

När det gäller Vatten och Avlopp kan man dela in driften i tre delar Vattenproduktion, Avloppsrening och 
Ledningsnät. Det är i första hand inom ledningsnät som externa utförare är aktuella och då i form av 
entreprenadmaskiner som utför planerade arbeten och kallas in vid akuta behov som läckor. 

Vattenproduktionen är ett kommunalt monopol och verksamheten är också säkerhetsklassad vilket gör det svårt 
att lägga ut på externa utförare. 

Avloppsreningen sker i egen regi. Extern drift skulle eventuellt vara möjlig men är ovanlig inom VA-
verksamheter i Sverige. 
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