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Om årsredovisningen

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2019.
Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och till kreditgivare, leverantörer och samarbets
partners. Här kan du läsa om vår vision, vilka mål som satts upp
och hur måluppfyllelsen har gått. Du kan följa hur skattepengarna
har använts och om vi har en god ekonomisk hushållning.
Detta hittar du på annan plats
Vårt kvalitetsarbete med kvalitetsdeklarationer, SCBs medborgar
undersökning, synpunktshantering, Kkik – kommunens kvalitet i
korthet kan du läsa mer om på vår hemsida. Där hittar du även
vårt hållbarhetsbokslut och nämndernas årsredovisningar.

Omslagsbild:
Elin Kajander och Magnus Björned är
planarkitekter på Samhällsbyggnadskontoret.
foto: Ciprian Gorga
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INLEDNING

Ett decennium av växande
den här gången avslutar vi inte bara ett innehålls-

rikt år, utan ett helt decennium. När jag ser tillbaka på de
gångna 10 åren slås jag särskilt av att vi har byggt mycket
mer stad, med nya levande områden i centralorten. Digitaliseringen har blivit en del av vår vardag och har skapat nya
möjligheter, men också ökad förväntan på tillgänglighet
hos kommunen.
Årets ekonomiska resultat visar tillväxtens utmaningar.
Kungsbacka växer så att det knakar. Tillväxttakten är
intensiv, byggtakten hög och investeringarna omfattande
för att försöka hålla jämna steg med behoven som följer
med en kraftigt ökande befolkning. Investeringarna under
2019 motsvarar en miljard kronor.
Det föds fler barn, vi lever allt längre och det är många som
vill flytta till Kungsbacka. Att vara i en kommun som växer
innebär att behovet av välfärd ökar. Fler behöver plats på
förskolor och skolor, fler behöver vård, fler behöver någonstans att bo och fler använder vatten och avlopp. Kungsbacka
kommun har under året därför gjort flera stora investeringar.
Till exempel har vi byggt en ny skola i Fjärås och byggt om
Hålabäcksskolan i Kungsbacka, och vi har satsat närmare
116 miljoner kronor på att utöka kapaciteten i det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Ett nytt badhus är
snart på plats och kommunens nio förvaltningar har bedrivit
löpande verksamhet under året för Kungsbackas över 84 000
invånare. Samtidigt är bristen på arbetskraft stor och
skattemedlen har svårt att räcka för att bedriva verksam
heterna. Det är en ekvation som inte går ihop.
Kungsbacka är en av de kommuner i Västsverige som
bygger mest bostäder. Samtidigt måste vi förbereda oss på
de ekonomiska förändringar som kommer av vår omvärld,
som förändringar i utjämningssystemet och i den demo4
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grafiska fördelningen. För att få mer ekonomisk hållbarhet
har vi i år därför beslutat att dämpa befolkningsökningen
och kommer inte att bygga fullt så mycket som tidigare
planerats. Genom att dra ner på byggtakten från 800 till
500 bostäder per år skapar vi andrum för att hinna med
både bostäder och kommunal service.
För i Kungsbacka växer framtiden. Vi utsågs till årets
teknikkommun i skr:s undersökning av kommunernas
hantering av vägar, parker, återvinning, vatten och avlopp,
där vi fick bäst betyg sammanlagt. Vårt arbete med att
skapa Västsveriges bästa företagsklimat fortsätter, och
vi ser en stor potential i att förbättra effektiviteten med
kortare handläggningstider och förenkling av regelverk.
Under året har vi bland mycket annat startat bygget av vårt
första kommunala parkeringshus. Engelska skolan och två
nya idrottshallar med intilliggande idrottspark. Engelska
skolan kommer att bli ett bra komplement i vårt skolutbud.
Vi har blivit en godkänd medlem av borgmästaravtalet,
och strax före årets slut blev vi också medlemmar i Glokala
Sverige som bidrar med stöd och utbildning i arbetet med
fn:s globala mål. Det kommer att stärka vår förmåga att
utveckla ett hållbart samhälle, vilket är en central del i
kommunens vision 2030.
Slutligen vill jag tacka alla kommunens medarbetare och
förtroendevalda för ert goda arbete och engagemang.
Genom att verka enligt visionen där vi vill, vågar och kan,
har vi alla gemensamt bidragit till kommunens framgång.
Hans Forsberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

INLEDNING

Vi
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Året i korthet
Investeringar

976 miljoner
Under året pågår stora byggnationer så som
Kungsbacka badhus och Fjärås nya skola.
Mer om investeringarna hittar du på sidan 54.

Årets resultat

+ 176 miljoner
Årets resultat motsvarar 3,5 procent av skatter
och statsbidrag. Ekonomisk översikt och analys
hittar du på sidan 49.

God ekonomisk hushållning

27,5 %

Soliditeten är ett mått på kommunens lång
siktiga handlingsutrymme. Läs om hur den
utvecklas på sidan 50.

Våra medarbetare

6 659

Så många är månadsanställda i Kungsbacka
kommun. Drygt 80 procent av dem är kvinnor
och medelåldern är 45 år. På sidan 40 kan du
läsa mer om Kungsbacka som arbetsgivare.

6

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2019

»Viktigast för att hantera
klimatutsläppen är att vi
skapar hållbara resor och
transporter.«

Läs om kommunens arbete med hållbarhet på sidan 38.

INLEDNING

Förskola
Grundskola

40,41 kr

Vart gick skattepengarna?

Varje hundralapp som betalades i skatt till Kungsbacka kommun under 2019
fördelades till verksamheterna på det sätt som visas här.

Vård
Omsorg

18,81 kr

Individ
Familje
omsorg

14,25 kr

Kommun
Gymnasium gemensamt,
Arbets
räddnings
marknad
tjänst,
politisk
10,85 kr
verksamhet

7,63 kr

Kultur
Fritid

4,56 kr

Teknik,
skatte
finansierat

2,79 kr

Byggnads
Miljö
nämnden Hälsoskydd

0,40 kr

0,29 kr
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Tillsammans kan vi påverka den
hållbara konsumtionen
Att ge möjligheter för kommunens invånare att bidra till en mer
hållbar konsumtion är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Mål 12 i de globala målen Agenda 2030 handlar om hållbar konsumtion och produktion, som är en nödvändighet
för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och
människors hälsa. Ur miljösynpunkt har kommunen stor
påverkan, och vi arbetar därför aktivt för att underlätta för
invånarna att ha en hållbar konsumtion. Sandra Carlström,
miljöingenjör på kommunen, är engagerad i arbetet.
– För oss är det viktigt att vi samarbetar och lyssnar på
invånarna, säger Sandra. Vi gör det här tillsammans för att
se till att vi lägger fokus på rätt saker och som ger nytta.

Upcycling med ungdomar
Att gå från att bara återvinna till att uppvinna är att ta
ytterligare ett steg mot hållbar konsumtion. Tävlingen Bli
en uppvinnare vänder sig till högstadieelever, och går ut på
att ge gamla saker nytt liv. Den som uppfinner något nytt
av en gammal pryl har gjort en uppvinning. Tävlingen
pågår under vintern och vinnaren kommer utses i mars
2020.
– Vi vill få folk att tänka till om saker verkligen behöver
slängas, berättar Sandra. Det handlar mycket om attityder.
Vi har haft dialoger och gjort djupintervjuer med niondeklassare, och ungdomarna är ofta pålästa och kommer med
kloka förslag.
Niorna hade också tankar om hållbara transporter:
– Alla hade en önskan om att få busskort så att det inte
behöver bli körda av sina föräldrar, fortsätter Sandra. Då
ansåg de att de skulle kunna leva mer hållbart.
8
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Hitta hållbara val på kartan
En annan nyhet för att underlätta möjlighet till hållbar
konsumtion är ett nytt kartlager på kommunkartan som
finns på kommunens webbplats. Där går det att ställa in
visning av olika återbruksverksamheter, butiker med närproducerad och ekologisk mat, bilpooler och evenemang
som invånarna håller själva, som till exempel loppisar.
– Det här är en rätt enkel grej men den underlättar verkligen för folk att hitta, säger Sandra. Vår ambition är att
fortsätta prata med invånarna för att hitta mer som passar
in i kartlagret. Kanske kan vi lägga in tillfälliga saker
framöver, som erbjudanden om att komma och plocka
äpplen i någons trädgård när den tiden kommer. Det blir
spännande att se hur det kan utvecklas.

Sandra Carlström
är miljöingenjör i
kommunen.

ÅRET SOM GICK
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Vi delar på resurser
I maj invigdes Teknikens hus, ett nytt hus och ett nytt arbetssätt. Vi
samlar våra tekniska verksamheter med drift och underhåll för att på
bättre sätt kunna dela på resurser som lokaler, maskiner och fordon.

150 medarbetare har Teknikens hus som sin utgångspunkt.
I samband med inflyttningen gjordes även en organisationsförändring för att renodla de olika uppdragen som
tidigare var fördelade på flera förvaltningar. Teknikförvaltningen ansvarar nu för all skötsel av kommunens
anläggningar utomhus, och Serviceförvaltningen för all
skötsel inomhus.
– Att vi renodlat uppdragen gör att vi kan arbeta effektivare och i slutändan blir det ett bättre resultat för kunden,
säger Katarina Björklund, depåchef för Teknikens hus.
Katarina har huvudansvaret för fastigheten och lyfter fram
det ökade samarbetet som de största vinsten med Teknikens hus.
– Nu när vi sitter i samma hus får vi inblick i vad de
andra förvaltningarna gör och det blir tydligare hur vi kan
hjälpa varandra, berättar Katarina. Vi kan snabbt lösa saker
över enhetsgränserna och slipper boka en massa möten.
Här möts vi naturligt, kan stämma av vad som hänt och
hur vi kan hjälpas åt att bistå varandra.

I huset finns förutom maskiner och fordon också lager med
ett standardutbud av arbetskläder, verktyg och material,
verkstad, omklädningsrum och kontorsarbetsplatser. Mattias Kinsch är enhetschef på mätningsenheten, och tycker
att huset har inneburit ett lyft för verksamheterna.
– Här finns fullservice med tvätt av arbetskläder, det är
fint och fräscht och god ordning vilket är bra för oss alla,
säger Mattias. Vi jobbar också effektivare med arbetsmiljön med en gemensam arbetsmiljösamordnare. Det ger
oss bättre översikt och gör att vi kan samla behov av till
exempel skyddsutbildningar istället för att varje chef ska
boka det för sina medarbetare.
Med all kompetens inom ett område samlad på ett ställe
istället för spridd som det var tidigare, ökar också möjligheten att lösa frågor internt och minskar behovet av
konsultstöd. Både Katarina och Mattias är överens om att
vi bara är i början när det gäller att använda våra resurser
smartare.
– Det här är ett nytt arbetssätt som fortfarande är
under uppbyggnad. Vi utvecklar det efter hand utifrån de
erfarenheter vi får för att bli ännu bättre, avslutar Katarina
och Mattias.

Mattias Kinsch är enhetschef på mätningsenheten
och Katarina Björklund är
depåchef för Teknikens
hus.
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Några priser vi fick 2019
Vi blev Hallands konsumentvänligaste kommun (och hamnade sjätte
plats i riket) i Råd & Röns rankning av alla kommuner utifrån hur bra de
är på bland annat konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning,
livsmedelskontroll samt invånarnas tillgång till kontanter.
Årets teknikkommun. Vi fick bäst betyg i SKL:s undersökning av kommunal teknik: Hanteringen av vägar, parker, återvinning, vatten och avlopp.
Guldtanden. Sandlyckans vård- och omsorgsboende prisades för sitt
engagerade sätt att ta hand om de äldres munhälsa.
E-handeln vann årets hållbarhetspris för sin matchning av leverantörsfakturor mot en bakomliggande order, vilket möjliggör stora kostnadsbesparingar.
Laddguldet. Första pris gick till Kungsbacka för vår samlade satsning på
sol, laddinfrastruktur, laddbara bilar och fokus på nydanande lösningar
som V2G-tekniken.
Lokalvården miljödiplomerades för fjärde året i rad.
Fjärås bräckaskolan och Smedingeskolan fick Vattenrådets miljöpris för
sitt fina arbete om vatten.
Kullaviksskolan vann riksfinalen i tyska i Språkolympiaden.
Kungsbacka kommun
hamnade i topp i 2019
års SKL-undersökning av
det som kallas kommunal
teknik, hanteringen av
vägar, parker, återvinning
och vatten & avlopp. På
bilden tar Annika Svan
hand om planteringar vid
Lindens torg.
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Våga prata om psykisk ohälsa
Den psykisk ohälsan ökar, särskilt bland barn, unga och unga
vuxna. Under temamånaden Psyklyftet lyfter vi upp frågan för
att tillsammans minska stigmat kring det som är svårt.

Psykisk ohälsa beror på många orsaker. Det kan handla
om minskad sömn, för lite fysisk aktivitet, att vi har ett
samhälle med ökad individualisering och ett stort fokus på
att prestera på egen hand. Många barn och unga känner
sig dessutom ensamma och saknar närvarande vuxna. Att
det inte finns en enkel orsak till problemet gör att det inte
heller finns någon enkel lösning.
– I den nationella strategin för psykisk hälsa är ökad
kunskap och minskat stigma viktiga områden, säger Maria
Aviles Kindesjö som är utvecklare inom folkhälsofrågor. Vi
måste våga prata om frågor som är svåra, och det har hög
prioritet också hos oss här i Kungsbacka.

och välbefinnandet. Kursen Våga prata med någon som mår
dåligt är en baskurs i psykisk livräddning, och riktar sig
till alla som kan komma i kontakt med allvarlig psykisk
ohälsa. Utöver allt detta sker konstutställningar, filmvisning och föreläsningar.
– Vi märker att det finns ett stort intresse för frågan,
säger Maria. Att mötas på olika sätt kring det som är svårt
kan vara ett sätt att hjälpa varandra att må bättre. Och det
är ett långsiktigt arbete där det är viktigt att hålla ut.

Många olika insatser görs dagligen i olika verksamheter
för att motverka psykisk ohälsa. Skola, socialtjänst, vård
och omsorg är alla olika länkar i kedjan som tillsammans
jobbar med våra invånare. Inom biblioteksverksamheten
finns erfarenhet av att det kan vara både avkopplande
och bra för psykiskt välmående att läsa. Fyrens bibliotek
arrangerar träffar för biblioterapi, ett nytt sätt att läsa där
man tar tillvara på litteraturens förmåga att beröra, läka
och få oss att reflektera.
– Att dessutom ha en temamånad som Psyklyftet ger
frågan ett särskilt fokus, fortsätter Maria. Här erbjuder vi
många möjligheter för människor att träffas och samtala
om livsfrågor och öka sin kunskap.
För att nå så många som möjligt finns en stor bredd bland
arrangemangen kring Psyklyftet. Projektet Ungpodd
vänder sig till unga som vill lära sig podda och prata om
psykisk ohälsa. Dans för unga är en annan satsning riktad
till unga mellan 13 och 17 år, och bygger på forskning som
visat de goda effekter som dans har för den psykiska hälsan
12
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Maria Aviles Kindesjö är utvecklare inom folkhälsofrågor.
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POLITISK ORGANISATION

Politisk organisation
Den politiska organisationen i Kungsbacka kommun består av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kommunrevision, 11 facknämnder och 3 samverkansnämnder.
Kommunstyrelsen och facknämnderna har förvaltningar som sköter det dagliga arbetet.
Kommunfullmäktige
Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret
för den kommunala verksamheten. De beslutar om vilka
mål man ska ha för samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet i kommunen, vilken service kommunens invånare
ska få och hur pengarna i kommunens budget ska användas.
Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp
har de kommunrevisionen.

Kommunstyrelsen
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen och nämnderna genomför det som kommunfullmäktige beslutat om.
De politiska nämnderna
Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och
vilken service man ska erbjuda kommuninvånarna inom
det område som man ansvarar för, till exempel inom förskola, grundskola och äldreomsorg.
Kommunalt bolag och en stiftelse
Kungsbacka kommun hade vid utgången av året ett
bostadsbolag, Eksta Bostads AB med dotterbolag Tempohus Kungsbacka AB och en stiftelse för Tjolöholm slott.
Kommunalförbund
Vi ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
och har vår räddningstjänst i Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg.
14
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Gemensamma nämnder
Kungsbacka kommun samverkar med Region Halland och
de övriga hallandskommunerna i Patientnämnden och i
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkrings
kassan, Region Halland och hallandskommunerna samverkar kommunen i Samordningsförbundet i Halland.

Kommunalråd
Hans Forsberg (M)
Fredrik Hansson (C)
Eva Borg (S)
Ulrika Landergren (L)
Kommunfullmäktige 2018–2021
Siffran avser antal mandat
i kommunfullmäktige för respektive parti.

Moderaterna (M) 19
Centerpartiet (C) 8
Liberalerna (L) 6
Kristdemokraterna (KD) 4
Socialdemokraterna (S) 9
Sverigedemokraterna (SD) 9
Miljöpartiet (MP) 2
Kungsbackaborna (KB) 2
Vänsterpartiet (V) 2
Totalt 61 platser

POLITISK ORGANISATION
Kungsbackas
kommunstyrelse
2018 – 2022.

ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Lisa Andersson (M)

Thure Sandén (M)

Kalle Påsse
Sundvall (M)

Marianne
Pleijel (M)

Peter Söderberg (M)

Kristina Karlsson (C)

Ulrika Landergren (L)

Niklas Mattsson (KD)

Carita Boulwén (SD)

Susanne Andersson
(SD)

Johan Tolinsson (S)

Maria Losman (MP)

Hans Forsberg (M)

Fredrik Hansson (C)

Eva Borg (S)

Kungsbacka kommuns nämndsorganisation
Kommunfullmäktige
Eksta Bostads AB
– Tempohus
Stiftelsen Tjolöholm

Kommunrevision
Valberedning

Kommunstyrelsen
Arvodesberedning

Service

Gymnasium & Arbetsmarknad

Miljö & Hälsoskydd

Överförmyndarnämnd *

Kultur & Fritid

Individ & Familjeomsorg

Valnämnd

Patientnämnd **

Teknik

Vård & Omsorg

Krisledningsnämnd

Nämnd för hemsjukvård
och hjälpmedel ***

Byggnadsnämnd

Förskola & Grundskola

*	Överförmyndarnämnden

**

är gemensam för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner från och med 1 januari 2019.
Patientnämnden Halland är gemensam för Hallands län. Region Halland är värdkommun.
nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Region Halland är värdkommun.

***	Gemensam
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POLITISK ORGANISATION

Kommunfullmäktiges styrning

Kungsbacka kommuns styrmodell

Målstyrning
Kommunfullmäktige styr nämnderna genom mål och
medel. För Eksta Bostads AB finns ägardirektiv och för
Stiftelsen Tjolöholms slott stadgar. Fullmäktige tilldelar
varje nämnd en ekonomisk ram och fastställer kommunövergripande mål som adresseras till de olika nämnderna.
Fullmäktige har utifrån visionen beslutat om fem kommunövergripande mål som preciseras i fokusområden där
vi behöver kraftsamla. Fokusområdena kan brytas ned i
nämndmål.
Hur förvaltningarna arbetar med målen beskrivs i genomförandeplaner som är en del av förvaltningsbudgeten. På
detta sätt säkerställs att de politiska prioriteringarna får
genomslag i verksamheterna och den röda tråden från våra
förtroendevalda till invånarna i Kungsbacka blir tydlig.

16

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2019

Direktiv
Utöver kommunövergripande mål styr kommunfullmäktige med direktiv. För 2019 har fullmäktige inte beslutat
om något direktiv.
Värdegrund – arbetsplatskultur
Värdegrunden handlar om vårt förhållningssätt gentemot
kommuninvånarna. För att framtiden ska växa och ta fart
hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur där
vi har kundens fokus, litar på varandra och drar åt samma
håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbetsplatskultur med
hörnstenarna – vi välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar – utifrån visionens slutord: här jobbar
människor som vill, vågar och kan. När vi agerar utifrån
arbetsplatskulturen får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, vi är tillgängliga och möjliggör
för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet för
dem vi är till för.

POLITISK ORGANISATION

Övergripande planer och program
Utöver kommunövergripande mål och direktiv som
beslutas i samband med budgeten finns ytterligare styrdokument. Dessa uttrycker fullmäktiges ambitioner för ett
antal sakfrågeområden och är riktade till fler än en nämnd.
Exempel på sådana dokument är:
• Översiktsplan
• Mål för bostadsbyggande
• Ny mark för näringslivet, handlingsplan
Ekonomistyrning
Nämnderna har ansvar för att hålla sina nettokostnader
inom tilldelad ram. Nämnderna upprättar rutiner för
budgetuppföljning och intern kontroll. Första budgetuppföljningen som sker efter april, redovisas till kommunstyrelsen och delårsbokslutet per augusti redovisas till
kommunfullmäktige. För att ha en smidig hantering av de
avvikelser som uppstår vid årsskiftet finns ett system för
resultatfonder. Principen är att alla överskott som beror
på effektiviseringar eller besparingar tas med i en resultatfond. Om nämnden får ett underskott kan detta täckas
med resultatfonden. Fonden redovisas sidoordnat i en not
till det egna kapitalet.

Intern kontroll
Ansvaret för arbetet med intern kontroll regleras i Kommunallagen kapitel 6:7 samt av reglementen för kommunstyrelse och nämnder och våra ekonomiska styrprinciper.
En god internkontroll innebär att:
• Vi följer lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
• Vår verksamhet följer mål och riktlinjer och är kostnadseffektiv
• Vår finansiella rapportering och information om verksamheten är pålitlig
• Vi skyddar kommunens tillgångar mot förluster eller
förstörelse
• Vi upptäcker och förhindrar allvarliga fel
Nämnderna tar varje år fram en internkontrollplan, som
bygger på riskanalys. Riskerna ska avse hela nämndens
verksamhetsområde samt några centralt förutbestämda
områden inom HR, ekonomi och administration/information/IT.
Resultatet av de genomförda kontrollerna och tillhörande
förbättringsarbete under året sammanfattas av varje nämnd
i en internkontrollrapport.

Kvalitetsuppföljning
Fullmäktiges mål följs upp genom att samtliga adresserade nämnder lämnar en kvalitativ redovisning på hur de
fördelat resurser och arbetat för att bidra till att uppfylla
de kommunövergripande målen. På kommunnivå görs en
sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen, dels kvalitativt utifrån nämndernas redogörelser, dels kvantitativt
utifrån respektive måls indikatorer.
Resultat som inte omfattas av mål och direktiv redovisas
genom verksamhetsnyckeltal. Många av dessa redovisar
uppnådda effekter för dem vi är till för.

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2019
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OMVÄRLDEN

Omvärlden påverkar oss
Klimatfrågan, bostadsbristen och den demografiska förändringen är några av alla faktorer som påverkat oss under året
och som kommer fortsätta påverka oss framöver.
Sveriges förmåga att motverka
och hantera kriser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
gör årligen en nationell risk- och förmågebedömning av
Sveriges krisberedskap. Rapporten ger en bild av de sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt
allvarliga, hur samhällets krisberedskap och planeringen
för civilt försvar utvecklas samt MSB:s förslag på vidare
åtgärder för ökad beredskap.

Regeringen har under 2019 inlett arbetet med att inrätta ett
nationellt cybersäkerhetscenter. En annan insats på säkerhet
och beredskapsområdet är en omfattande totalförsvarsövning 2020. TFÖ 2020 som övningen kallas drog igång under
november och kommer att hålla på under hela 2020. Det blir
första gången på 30 år som det civila och militära försvaret
övar tillsammans i stor omfattning. Syftet med övningen,
som leds av Försvarsmakten och MSB, är att stärka Sveriges
försvarsförmåga. Samtliga kommuner kommer att delta då
vi ingår i det civila försvaret och har ansvar för att samhället ska fungera även i en kris.

Bostadsbyggande och bostadsbrist
Nybyggnationen av bostäder i Sverige har ökat under de
senaste åren, men sedan toppen 2017 har byggandet gått
ner i landet som helhet. En region som avviker lite från
trenden är den del av landet som Kungsbacka tillhör, Storgöteborg. Boverket räknar också med fortsatt hög byggtakt
i ett historiskt perspektiv både 2019 och 2020, när cirka
8 000 bostäder påbörjas i Storgöteborg under båda åren.

En totalförsvarsövning genomförs under 2020.
FOTO : Melina Westerberg/Försvarsmakten

Under 2019 gjorde MSB bedömningen att Sveriges förmåga att motstå och hantera kriser och krig är eftersatt
och att staten behöver prioritera säkerhetsfrågan. Särskilda
utmaningar ser myndigheten med att möta hoten mot
demokratin, förbättra cybersäkerheten, göra samhället mer
robust och samhällets krisberedskap och det civila försvaret behöver bättre strukturella förutsättningar.
18
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Det råder dock fortfarande stor bostadsbrist i landet. I
Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019 anger hela 240
kommuner att de har ett underskott på bostäder. Det
kommunerna uppger saknas mest är större lägenheter och
hyresrätter, samt bostäder för grupper med låga inkomster
eller som av andra anledningar har en svag ställning på
bostadsmarknaden. Detta gäller trots att antalet nybyggda
bostäder har ökat kraftigt på senare år.
Närmare 95 procent av Sveriges invånare bor i en kommun
som har bostadsbrist och Hyresgästföreningen påpekar att
det är hyresrätter som saknas mest, samtidigt som det är
nyanlända och ungdomar som har svårast att ta sig in på
bostadsmarknaden. Inte helt olikt den situation som råder
på arbetsmarknaden.

OMVÄRLDEN

Vi har underskattat
takten av förändringar
och vi har underskattat
vad som sker redan vid
en mindre uppvärmning.

Johan Rockström
har sammanfattat
kunskapsl äget i
klimat forskningen.

Svenskt Näringsliv menar att bostadsbristen slår hårt
mot svensk ekonomi. Var femte företag som är medlem i
Svenskt Näringsliv uppger sig ha rekryteringsproblem på
grund av bostadsbristen, enligt rapporten “Ett utmanat
Sverige – arbetskraft utan bostäder”. Även handelskamrarna pekar på att bostadsbristen hämmar näringslivet
i regionerna. Det behöver byggas 100 000 bostäder i
Västsverige innan 2030 om kommunernas prognoser för
befolkningstillväxten håller, så det är en betydande byggnation som krävs säger Västsvenska Handelskammaren.

Kommunernas ekonomi
Mycket tyder på att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur
även om inte alla experter är överens om hur allvarlig den
kommer att vara eller hur fort det kommer att gå. Faktum
är ändå att många kommuner räknar med ett underskott
i år. Sveriges kommuner och regioner, SKR , bedömer att
kommunerna kommer att behöva effektivisera sina verksamheter då kostnaderna för välfärden ökar snabbare än
kommunerna intäkter.

Klimatåret 2019
2019 är ett dåligt år för klimatet och mänskligheten, säger
klimatforskaren Johan Rockström. Han har tillsammans
med andra ledande klimatforskare tagit fram en sammanfattning om kunskapsläget i klimatforskningen och den är
tyvärr dyster. Vi har underskattat takten av förändringar
och vi har underskattat vad som sker redan vid en mindre
uppvärmning, framförallt när det gäller haven, skogarna
och isarna enligt forskarna.

beror på den stundande lågkonjunkturen men också på
den demografiska förändring som sker. Antalet unga
och gamla i samhället ökar snabbt. Samtidigt ökar inte
befolkningen i arbetsförålder lika snabbt. Det betyder att
den så kallade försörjningskvoten ökar då det är en mindre
andel som får försörja de som inte arbetar. SKR räknar med
att kommuner och regioner kommer att sakna 43 miljarder
kronor år 2023 om kostnaderna ökar i takt med befolkningen och staten inte skjuter till resurser.

Hemma i Sverige är hållbarhet ett område som det pratas
mycket om, inte minst i landets kommuner. I Aktuell
Hållbarhets årliga miljöranking hamnar Kungsbacka på
plats 77 av landets 290 kommuner. Det är en förbättring
med 20 placeringar jämfört med året innan.

SKR pekar på att kommunernas dåliga ekonomi dels

Enligt uppgifter från SKR kommer 40 kommuner att
tvingas att höja skatten under 2020, vilket är fler än under
finanskrisen då 32 kommuner höjde. I början av 2019
uppmärksammade media att en av de rikaste kommunerna
i landet spräckte sin budget på grund av att de delvis hade
byggt upp sin ekonomi på osäkra inkomstkällor som till
exempel engångsintäkter i form av markförsäljningar.
Media har under året även granskat kommuner som har
gett sig in i dyra och i vissa fall riskabla projekt. När det
föder ett missnöje hos allmänheten kan det drabba både
politiker och tjänstepersoner i hela den kommunala sektorn.

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2019
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VISION & MÅL

Vision 2030
I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande.
Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

och dynamisk tillväxt
kommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till
utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen
och företaget.

Västsveriges bästa företagsklimat
Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är
det självklara valet för företag som vill etablera sig i Väst
sverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar
vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger
oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att
alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara
anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan,
och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv
utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt,
ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens
tillgångar.

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

KUNGSBACKA ÄR EN NATURSKÖN

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

Aktiviteter som engagerar,
inspirerar och berikar livet
Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd
och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och
gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet.
Framåtanda, mångfald och öppenhet spirar i nätverk och
föreningar.
Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande
saker att hända.

Den nytänkande kvalitetskommunen
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är
en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar
och kan.

VISION & MÅL

Så tar vi oss mot visionen
Vision 2030 är kommunens främsta styrdokument. Utifrån de utvecklingsområden som
visionen lyfter fram och de utmaningar 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,
överförmyndare i samverkan och revisionen. Övriga nämnder ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna
nämndmål.
2019 har vi för första gången en kommungemensam plan
med prioriterade aktiviteter för att nå målen. Det bygger
på samarbete kring områden som är komplexa och där flera
förvaltningar behöver arbeta tillsammans för att nå resultat. Alla mål ska tas om hand men alla behöver inte göra
allt, vilket innebär att nämnderna i och med det gemensamma målarbetet kan bidra i olika omfattning till de olika
fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt
mer och i andra i lite mindre utsträckning.

Genom indikatorer följer vi upp om våra ansträngningar
leder till det resultat som vi önskar. Måluppfyllelsen
baseras dessutom på en kvalitativ uppföljning som samlas
in från nämnderna. Förutom den skriftliga uppföljningen
i samband med delårs- och årsbokslut har vi en checkpoint
på våren och en på hösten, vilket innebär dialoger där vi
utvärderar hur det går med målarbetet.
Målen gäller under mandatperioden och vi måste vara
uthålliga eftersom effekterna av flera satsningar kommer
märkas först om något eller några år. Exemplen på de
följande sidorna från nämndernas redovisningar visar att vi
är på god väg eller delvis på väg att nå målen.

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2019
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Mål
EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I
Fokusområden
● I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande
byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.
●K
 ungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
● I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är
att vi är på god väg mot måluppfyllelse och har kommit långt
inom de tre fokusområdena
Det här har vi gjort
Kungsbacka växer och samhällsplaneringen är ett prioriterat område. För att möta behovet av kommunal service har
politikerna under 2019 beslutat om att dra ner på tillväxttakten från 700–800 bostäder till 500 bostäder per år. De
närmaste åren är det framförallt centrala Kungsbacka som
kommer växa, bland annat Aranäs stadsdel i södra Kungsbacka där vi under året påbörjat bygget av parkeringshus.
Bredvid nya badhuset har byggnationen av två nya idrottshallar också kommit igång. För att få kreativa och flexibla
lärmiljöer, men också för att spara både tid och pengar har
vi tagit fram ett standardiserat koncept för utformning av
utbildningslokaler, som innebär enhetligt kravställande
och kvalitetssäkrade funktioner. Fjärås Bräckaskolan håller
på att byggas ut enligt det nya konceptet och när höstterminen började välkomnades skolans 440 yngre elever till
den nya skolbyggnaden. Under året har vi även byggt två
nya serviceboenden och två gruppbostäder i Kungsbacka
och Fjärås, där totalt har 24 personer fått nya boenden.
Vi fortsätter utveckla möjligheten för våra invånare och
näringsliv att följa byggplanerna i kommunen bland annat
genom att beskriva byggprojekten på webbsidan kungsbacka.se. En ny digital översiktsplan håller på att tas fram
och beräknas vara färdig 2021. Vi utvecklar även webbkartan så att besökare enklare ska kunna hitta och se status på
kommunens infrastrukturplaner.
De kommunala för-, grund- och gymnasieskolorna bidrar
till en trygg utbildningsmiljö enligt elevernas svar i de
årliga brukarenkäterna. På skolorna genomförs till exempel
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trygghetsvandringar och i gymnasieskolan arbetar vi med
tillgängliga lärmiljöer. I kommunen pågår ett kontinuerligt arbete med trygga stråk, där förbättrad belysning och
röjning av växtlighet förväntas öka upplevelsen av trygghet.
Bland annat har belysningen förstärkts i gång och cykelviadukter vid Tingberget och växtlighet röjts bort i Hede
och Hålabäck. Även årummet har fått trygghetsskapande
formgivning med belysning och röjd växtlighet för att
öppna upp mot Kungsbackaån.
Vår lotsfunktion med digital guide och bemannad organisation förenklar för dem som vill arrangera evenemang
i Kungsbacka. En grupp unga tjejer har deltagit i gestaltningen av en ny mötesplats för fysiska, sociala och kreativa
aktiviteter i årummet i anslutning till Aranäsgymnasiet.
Byggnationen har påbörjats under 2019 och ska vara klar
innan skolavslutningen 2020. I september arrangerade
vi tillsammans med lokala producenter för andra året en
höstfest på Kungsbacka torg. Evenemanget lockade många
invånare och besökare till stadskärnan och visade bland
annat på betydelsen av lokalt producerade produkter för
ett hållbart samhälle. Tillsammans med flera kommuner
i Göteborgsregionen deltog vi i projektet Artscape Saga,
vilket resulterade i tre konstverk på fastighetsgavlar i centrala Kungsbacka.
För att utveckla förutsättningarna för friluftsliv i Kungsbacka har vi under året fokuserat på att tillgängliggöra
befintlig natur och stigar, med två nya uppmärkta leder
vid Fjärås Bräcka, en ny sträckning av Hallandsleden och
bättre uppmärkning/skyltning. Tillsammans med Länsstyrelsen har vi genomfört en strandskyddskampanj i syfte att
öka medvetenheten om vad strandskydd innebär.

VISION & MÅL

Analys
Då Kungsbacka är en tillväxtkommun pågår många
utvecklingsprojekt, vilket skapar förväntan och framtidstro
för våra invånare, företagare och besökare. En stor del i
att vara attraktiv som kommun handlar om hur vi löpande
förbättrar våra verksamheter, så att miljöerna är attraktiva,
välkomnande, trygga och skapar upplevelser och möten.
I Medborgarundersökningen för 2019 får Kungsbacka
fortsatt höga betyg inom många områden jämfört med
andra kommuner, men precis som bland övriga kommuner som gör undersökningen är resultaten generellt sett
något lägre i år jämfört med tidigare. Inom flera områden
är förändringen inte statistiskt säkerställd. 74 procent

Indikator

skulle rekommendera och 65 procent starkt rekommendera
Kungsbacka som plats att bo och leva på. Åldersgruppen
18–29 är mindre positiv än övriga åldersgrupper när det
gäller utbudet av olika typer av boendeformer, möjligheterna att hitta bra boende och hur trivsam bebyggelsen är.
Den upplevda tryggheten minskar samtidigt som vi kan
konstatera att antalet anmälningar för nästan alla typer av
brott sjönk under 2019. Medborgarundersökningen visar
att bostäder och trygghet är viktiga prioritieringsområden
även framöver.
För att klara den demografiska utmaningen längre fram
behöver vi fortsätta effektivisera både drift och underhåll
i verksamheterna. Ökad samverkan med externa parter
liksom innovativa och digitala lösningar är andra exempel
på förändringar som kommer krävas för att vi ska kunna
fortsätta utveckla välfärden i kommunen.

2016

2017

2018

2019

Målvärde
2019

Bäst att Leva (tidigare Bäst att bo), Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt tidningen Fokus

29

28

24

15

<25

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

71

72

72

68

73

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

62

63

64

64

65

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

67

66

66

66

68
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EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ
Fokusområden
● Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
● Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljö
målen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli
en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.
● Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att
vi är på väg mot måluppfyllelse och
tagit tydliga steg för att nå ända
fram under de kommande åren.
Det här har vi gjort
För att möta de stora utmaningarna kopplade till den
demografiska utvecklingen där både barn- och äldregruppen kommer att öka framöver, samarbetar nämnder
och förvaltningar inom många områden för att skapa en
långsiktigt hållbar ekonomi. Inom Individ & Familjeomsorg pågår ett omfattande arbete för att säkerställa en
långsiktigt hållbar ekonomi med god kvalitet. Åtgärder är
bland annat stödbehovsmätningar, analys av kostnad per
brukare, samt samordnad och utvecklad bemanningsplanering. Vi ser över kommunens lokalanvändning så att den
blir så effektiv som möjligt genom att i högre grad samutnyttja kommunens lokaler för olika verksamheter. Även
vid nybyggnation planeras för mer flexibla lokallösningar
med exempelvis konceptbyggnation som är ett smartare
sätt att nyetablera på. Det leder till lösningar som gör hela
byggprocessen effektivare och håller nere byggkostnaderna
och driftkostnaderna i form av lägre hyror.
Kommunens bostadsbolag Eksta AB medverkar i Allmännyttans klimatinitiativ där målsättningen är att bolaget
ska vara fossilfritt senast 2030 och ha minskat sin energiförbrukning med 30 procent fram till 2030 jämfört med
2007. Ekstas solcellsanlägganingar producerade 2 254
MWh under 2019 och 25 procent av fordonen är elfordon.
Andelen förnyelsebar energi inom värmeproduktion har
ökat till 98 procent.
Samverkan med näringsliv och ideell sektor kring ett
hållbart Kungsbacka har ökat. Under 2019 har kommunen bland annat fortsatt bygga ut solceller, utvidgat den
fossilfria fordonsparken, ökat andelen klimatsmart mat
och minskat matsvinnet i våra matserveringar, infört nya
reseregler för anställda samt inkluderat klimatarbetet i
kommunens risk- och sårbarhetsarbete. Koldioxidutsläp24
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pen har minskat i kommunens verksamhet och invånarnas
benägenhet att resa kollektivt och ändra sina matvanor för
ett minskat klimatavtryck har ökat. Utbildningar och cirkulära konsumtionsarenor som bytardagar och återvinstplatser har bidragit till att främja mer hållbara vanor. Den
största utmaningen är att förändra vår konsumtion och en
hel del kvarstår för att nå kommunens mål om koldioxidneutralitet 2045. Flera investeringar har gjorts för att möta
framtida utmaningar samt säkerställa en god ekologisk
status i våra sjöar, vattendrag och kustvatten.
Flera nya former har skapats för att ge unga delaktighet
och inflytande, såsom elevrådsdagen, ungdomsforum, dialoger med barn och unga kring exempelvis utformning av
parker och fritidscenter, samt digitala kanaler. Vi startade
en ny öppen förskola i centrala Kungsbacka, med ett extra
fokus på integration och språkstöd.
Den stora satsningen Leverera välmående börjar synas i
form av konkreta förändringar i verksamheterna på skolor,
fritiden och inom socialtjänsten. Fokus ligger på fysisk
aktivitet, positiva relationer, värderingar och inre drivkraft.
Riktade satsningar har lett till att drygt 300 barn och ungdomar som inte tidigare haft en rörelseaktiv fritid utvecklat
hälsosammare vanor. Exempelvis har barn- och ungdomar
med funktionshinder stöttats till en självständigare fritid
och stärkts i det sociala samspelet. Deltagarna har i större
utsträckning än tidigare valt att vara kvar i verksamheten
och har utvecklats genom att våga och vilja prova nya saker.
Utbildningar ibland annat Barnkonventionen och psykisk
livräddning gör flera tusen av våra medarbetare bättre
rustade för att möta barn och unga. De fyra nya boendena
med särskild service som öppnade under hösten ger möjlighet för fler placeringar i boende med särskild service på
hemmaplan, en hållbar lösning socialt och ekonomiskt.

Analys
I den ekonomiska planeringen arbetar vi aktivt med att
generera positiva ekonomiska resultat och således skapa
utrymme för att finansiera en del av de investeringar i
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förskolor, skolor och boenden som krävs för att säkerställa
en trygg framtid för kommunens invånare.
I Dagens Samhälles ranking av Inkluderande samhällen
rankas vi som etta av alla storstadskommuner och i Miljöbarometern har vi klättrat i placeringar jämfört med
tidigare år, vilket indikerar att vårt arbete med hållbarhet ger resultat. Inom klimatområdet ser vi att arbetet
och resultatet accelererar. Vi har i högre utsträckning än
tidigare lyckats agera lokalt för att verka globalt, men inom
konsumtionsområdet behöver kommunen sätta in stora
krafttag för att åstadkomma förändring.

i detta arbete. Majoriteten av unga i Kungsbacka mår bra,
såväl fysiskt som psykiskt, men det finns fortsatt påtagliga
skillnader mellan olika grupper av unga. Skolornas stora
utvecklingsarbete med fokus på elevernas välmående börjar
synas i allt fler konkreta aktiviteter. Tillsammans med nya
former för ungas delaktighet och inflytande, samt riktade
satsningar för särskilt utsatta grupper, innebär detta en
rejäl förflyttning av de förutsättningar kommunen ger barn
och unga att må bra. För att effekterna ska bli synliga i
statistik kring ungas mående krävs dock att vi fortsätter på
den inslagna vägen i flera år framöver.

För de satsningar som görs för att främja ungas välmående
är vägen kortare. Helt avgörande är dock att vi är uthålliga

Indikator

2017

2018

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8. (Elevhälsan i
Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)

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

2019

Målvärde
2019

Åk 4
Flickor 89%,
pojkar 90%
Åk 8
flickor 73%,
pojkar 81%
Åk1
gymnasiet,
flickor 58%,
pojkar 61%
2,3

*

*

65

73

74

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

79%

79%

71%

80%

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

99%

99%

99%

99%

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

505

427

354

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

0,10

0,17

0,14

0,08

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor.
(Källa: Sveriges Ekokommuner)

16%

17%

**

30%

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

2,2

*Värde för 2018 publiceras under hösten 2020.
**Kungsbacka mäter inte längre.
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BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET I VÄSTSVERIGE
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.
Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är
att vi är på rätt väg men har lång
väg kvar till att målet förverkligas. Bedömningen grundar sig
på att det arbete vi gjort under 2019 ännu inte har lett till
en tillräcklig faktisk effekt för företagarna när det gäller
förväntningarna på främst service och myndighetsutövning samt vägnät och kommunikationer.
Det här har vi gjort
Vi har haft stort fokus på att öka servicen i myndighetsutövningen och transparensen för tillstånds- och avgiftspliktiga verksamheter, bland annat genom tydligare taxa och
förenklat bygglov för uteserveringar. Byggnadsnämnden
har arbetat med att effektivisera och automatisera handläggningsprocessen samt prioriterat företagsärendena i
handläggningen. Nya avgiftsmodeller har gett en ökad
transparens där sökande kan beräkna hela kostnaden för
sitt ärende och förstå vad man betalar för. Ett omfattande
arbete har inletts kring tillstånds- och tillsynsverksamheten med ett koncept som bygger på den så kallade Rättviksmodellen, Rätt och lätt i Kungsbacka. För att underlätta
för företagare har vi även infört ett nytt digitalt arbetssätt
vid ansökan om tillstånd att utföra markarbeten.
Besöksnäringen i Halland har utvecklats genom kompetensutveckling för företagare och dess anställda inom till
exempel värdskapsutbildning, digitalisering, sälj, ledarskap
och marknadsföring. Arbetet med att utveckla Kattegattleden och företagen som verkar längs den har resulterat
i ökat antal cyklister och utländska gästnätter, samt fler
researrangörer som vill erbjuda hotellpaket i Kungsbacka.
Fler tidiga dialoger med marknaden har medfört större
möjligheter för företagarna att kunna bli framtida avtalsleverantörer. Under året möjliggjordes exempelvis för en
privat entreprenör att ta över och vidareutveckla Kungsbackas simhallar till moderna friskvårdanläggningar.
Västsveriges första privata badverksamhet har därmed
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etablerats. Etableringsfrågor för verksamhetsområden som
är framtagna eller är i planeringsfas har prioriterats. Arbete
och samråd pågår kring exploateringsområdet Klovsten,
och inom området Duvehed är utbyggnaden av industrigata och vatten- och avloppsledningar i sitt slutskede. Etableringsdiskussioner med ett antal företag samt avstyckning av de första fastigheterna pågår. Första företaget för
inflytt i området är klart.
Våra så kallade jobbmäklare inom Kungsbackas arbetsmarknadsprocess arbetar uppsökande mot näringslivet
för att identifiera både arbetstillfällen och praktikplatser.
Under 2019 har 157 företagskontakter tagits varav 123
har lett till arbete, praktik eller liknande fortsättning av
kontakten. Det innebär större möjligheter för individer att
etablera sig på arbetsmarknaden och för företag att fylla
kompetensbehovet.
Kungsbacka kommun ska vara en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. Våra insatser med
utbildningar och nätverk har fortsatt skapa förutsättningar
för detta, både inom utbildning och arbetsmarknad samt
näringslivsutveckling. Antalet företag och nystarter i
Kungsbacka ligger fortsatt över snittet i landet jämfört
mot andra kommuner och antalet startade ungdomsföretag
(UF) under gymnasieutbildningen är också fortsatt högre
än i andra kommuner. Det betyder att steget för våra unga
företagsamma invånare inte är lika stort att ta för att starta
eget företag som en väg till egen försörjning och utveckling
av Kungsbackas näringsliv. För att nå en snabb etablering
för individer har vi arbetat med ett antal marknadsinriktade utbildningar som arbetsmarknaden har stort behov av
kompetensförsörjning inom. Det handlar bland annat om
bygg, måleri samt vård och omsorg. Huvuddelen av utbildningarna har även inbegripit språkstöd, vilket möjliggjort
en snabbare etablering för dessa personer.
Analys
Under 2019 har vi fortsatt att arbeta med strukturer och
förutsättningar för en snabbare handläggning och mer värdeskapande kontakt med företagen. Bedömningen är att
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det främst lett till att förutsättningarna för måluppfyllelsen
har stärkts, men att de faktiska effekterna för företagarna
ännu inte märks. Flera initiativ har gjorts för att öka
effektiviteten mot företagare genom ökad digitalisering av
kommunens tjänster, vilket kan påverka uppfattningen om
kommunens service, myndighetsutövning och villkoren för
företagande på sikt. En viktig förutsättning för måluppfyllelse är dock att vi fortsatt arbetar med en kulturförflyttning i vår service och myndighetsutövning. Kulturarbetet
handlar om så mycket mer än att skapa former för att
möta och föra dialog med företagarna. Det handlar om att
tillsammans med företagarna lösa problem och utveckla

Indikator

hela handläggnings- och servicekedjan så att det i slutänden skapar värde för både företagarna och kommuninvånarna. Under året har vi arbetat fram en samlad strategi
för näringslivet. Strategin blir en viktig utgångspunkt för
satsningen för bästa företagsklimatet – både vad gäller
service och myndighetsutövning, expansionsmöjligheter
och kompetensförsörjningen, vilket är mycket angelägna
frågor för företagarna.

2016

2017

2018

2019

Målvärde
2019

Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning till företag. Nöjd
kund-index utifrån sammanvägt betygsindex
0–100, för hur företag i kommunen bedömer
Kungsbacka kommuns myndighetsutövning,
vilken är en viktig del av företagsklimatet.

64

67

63

*

69

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

3,1

3,0

3,2

3,4

3,4

*Resultat publiceras i april.
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I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET
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.
Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är
att vi är på god väg mot måluppfyllelse och har kommit långt
inom de två fokusområdena.
Det pågår ett målmedvetet arbete med fokusområdena,
men hittills har det handlat mycket om att sätta strukturer
och arbetssätt som vi förväntar börjar ge mer konkreta
resultat under 2020.
Det här har vi gjort
Kungsbackas nya arbetsmarknadsprocess har fortsatt att
utvecklas. Alla som söker försörjningsstöd går in i en
arbetsmarknadsprocess med målet att bli självförsörjande.
Det förändrade arbetssättet innebär att nyanlända snabbare kan bli integrerade och etablerade i vårt samhälle, och
att personer med försörjningsstöd snabbare kommer ut i
egen försörjning. Handläggningstiden för personer med
ekonomiskt bistånd från ansökan till beslut har förkortats
från i snitt 9,4 dagar 2018 till 6,5 dagar 2019. Det utbetalade ekonomiska biståndet har också minskat med 3,3
miljoner kronor 2019 jämfört med 2018.
Flera av utvecklingsinsatserna inom utbildningsområdet
för att barn och ungdomar ska utvecklas och nå sin fulla
kapacitet samt god självkänsla samlas inom ramen för det
regionala samarbetsprojektet From Great to Excellent
(FGTE). Arbetet är långsiktigt, men det har varit svårt att
hittills se de önskade effekterna på elevernas måluppfyllelse
i sin helhet. Några effekter syns som är relativt generella:
Ökad analysförmåga i det systematiska kvalitetsarbetet,
ökad kapacitet i det vetenskapliga förhållningssättet samt
förbättrade förutsättningar att synliggöra, sprida och
undersöka lärares tysta kunskap. Under 2020 ska lärdomar
och resultat från FGTE spridas genom kollegialt lärande
inom gymnasieskolan som helhet.
Läslyftet för förskolan har fortsatt under året och har
skapat en ökad pedagogisk medvetenhet om barns språkutveckling. Tillsammans med statsbidrag till boklådor och
en digital tjänst med barnböcker översatta på flera språk
förväntas satsningen ge barnen ökade möjligheter till
språkutveckling
28
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I gymnasieskolan är sambandet mellan skolenheternas och
programmens studieresultat (andelen med examen) och
upplevelsen av studiero tydlig. Program där eleverna upplever att studieron är sämre visar också en lägre andel elever
som nått examen. Upplevelsen av trygghet omfattar således
mer än bara själva undervisningssituationen, det vill säga
även upplevelsen på skolan som helhet. Denna insikt gör
att vi fortsatt kommer arbeta med att öka studieron och
den upplevda tryggheten för eleverna på de enheter där
studieron är låg.
En ny kommungemensam arbetsmodell för studie- och
yrkesvägledning från förskola-grundskola-gymnasiet har
arbetats fram och införandeplanen har påbörjats. Modellen syftar till progression över åren, likvärdighet oavsett
skola/enhet och välmående utifrån elevens motivation och
drivkraft. Stor vikt läggs på samplanering i arbetslagen
mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor, och
innehållet anpassas efter målgruppens behov.
Under 2019 har arbetet med de individuella studieplanerna inom kommunal vuxenutbildning utvecklats så att
undervisningen bättre kan anpassas efter elevernas olika
förutsättningar och behov. Efter inkommen feedback från
elever går det att se att det hittills har fungerat väl.
Individ & Familjeomsorg har anställt fler metodutvecklare
som jobbar nära verksamheterna, vilket har resulterat i
ett ökat fokus på metoder i det brukarnära arbetet inom
verksamhetsområdet Bostad med särskild service, Daglig
verksamhet och kortidsverksamhet. Genom att medarbetare arbetar målinriktat med att stärka och komplettera
brukarnas förmågor skapas möjligheter för individen. Vård
och omsorg har aktivt arbetat för att stärka patienternas
delaktighet i sin rehabilitering i hemsjukvården.

Analys
I relation till riket och många jämförbara kommuner är
Kungsbackas studieresultat goda, men i förhållande till
förutsättningarna når resultaten fortfarande inte förväntad
nivå. Andelen elever med gymnasieexamen 2019 var 92
procent, en mindre ökning jämfört med 2018. Den genom-
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snittliga betygspoängen på 13,8 var ungefär samma som
föregående år. Andelen med grundläggande högskolebehörighet var 76 procent. Grundskolans betygsutfall 2019 var
på ungefär samma nivå som föregående år avseende elever
som var behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan och
den genomsnittliga meritpoängen.
De satsningar inom målområdet som gett störst effekt är
det förändrade arbetssättet för ekonomiskt bistånd. Här
har individens och familjens förutsättningar för att ta hand
om sitt eget liv ökat genom att fler individer blir självförsörjande. För personer som är i etablering blir fler personer

Indikator
Placering i ranking för grundskola av Sveriges
290 kommuner, sammanvägt resultat enligt
SKR:s öppna jämförelser.
Genomsnittligt meritvärde för grundskolans
årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av
de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och
kan max vara 340.
Genomsnittlig betygspoäng för gymnasiets
avgångselevers betygspoäng som kan vara
max 20.
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolinspektionens skolenkät.
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)

i Kungsbacka än nationellt självförsörjande och färre får
ekonomiskt bistånd.
Flera av initiativen som bedrivs inom ramen för målet är
långsiktiga och det kan dröja flera år innan effekterna av
dem syns i utbildningsresultat eller upplevd självkänsla och
framtidstro. Det finns risk för att indikatorerna på årsbasis
inte visar på önskad utveckling, utan det krävs uthållighet
för att se nyttan.

2016

2017

2018

2019

Målvärde
2019

37

88

57

*

40

241

229

240

238

240

13,8

13,9

13,9

13,8

14

**

7,5

**

7,3

8,0

2,4%

2,4%

3%

2,2%

1,8%

*SKR publicerar från och med 2019 inte längre nyckeltalet om ranking av grundskolor.
**Enkäten genomförs vartannat år.
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ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD
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.
Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att
vi är på god väg mot måluppfyllelse och kommit en bra bit på väg
inom alla fyra fokusområdena.
Det här har vi gjort
Vi har köpt in ett RPA-verktyg (Robotic Process Automation) och nästa steg är att automatisera vissa arbetsuppgifter. Vi fortsätter utveckla nya e-tjänster och användandet
av digitala ansökningar ökar, bland annat för kartbeställningar, bygglovsansökningar och anmälningar via e-tjänster. Även andelen som söker försörjningsstöd digitalt har
ökat. Skolans nya IT-system, V-klass, gör att vårdnadshavare numera loggar in med bank-id och kan få information
om alla sina barn på ett och samma ställe. Inom vård och
omsorg har kunderna blivit mer delaktiga genom att göra
sina inköp via Ipads. Digital nyckelhantering i hemtjänsten
i form av lås på ytterdörrar, medicinskåp och värdeskåp
förbättrar tryggheten för kund, arbetsmiljön för medarbetare och gör verksamheten mer effektiv.
Att utveckla verksamheterna tillsammans med invånare,
företag och andra organisationer blir allt viktigare. Vi har
haft ett fyrtiotal invånardialoger i olika kommundelar och
med olika målgrupper, som i flera fall upplevt kommunen
som mer öppen och inbjudande än tidigare. I Hållbarhetsforum träffas intressenter från näringslivet, ideella
föreningar och kommunen för dialog om hållbarhet. I
ungdomsforum har vi rekryterat elever för att vara med och
påverka på olika sätt utanför skolan. Nyanlända har deltagit i workshop för att förbättra plattformen Välkomna till
Kungsbacka. Kundresor har resulterat i tydligare och mer
pedagogisk kommunikation kring beslut i planarbetet. Vi
samarbetar med fastighetsägare i utvecklingen av centrum
och har tillsammans tagit fram visionsbilder för platser i
centrala Kungsbacka. Flera av kommunens träffpunkter för
seniorer drivs helt av seniorerna själva. I ett öppet digitalt
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samarbetsrum för integration i Anneberg deltar invånare,
ideella organisationer och kommunen.
Kungsbacka direkt är invånarens väg in till kommunen.
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga har ökat från 72 till 85
procent sedan 2015. Andel invånare som upplever ett gott
bemötande vid kontakt med kommunens kundcenter har
ökat från 85 procent till 94 sedan vi började mäta 2016.
Brukarundersökningar inom personlig assistans, boendestöd, sysselsättning och myndighetsutövning inom
socialtjänsten visar mycket goda resultat vad gäller bemötande. Genom Tillståndslotsen får företagare rådgivning
från flera förvaltningar på ett och samma möte, vilket är
uppskattat.
Kungsbacka har många sökande när nya tjänster ska
rekryteras. Inom vissa områden är det fortfarande svårt
att få sökande med rätt kvalifikationer och erfarenhet,
framförallt inom vård- och omsorg och teknikrelaterade
områden. Det är viktigt att känna sig trygg i sin roll och
sina arbetsuppgifter, något som förskolan särskilt arbetat
med under året. I grundskolan har rektorerna fått bättre
förutsättningar i sitt ledarskap genom att man infört
enhetschefsroller som stöd. Genom Innovationskraftprojektet har vi satsat på att stärka medarbetarnas förmåga att
tänka nytt och 200 medarbetare och chefer har fått utbildning i användardriven utveckling eller tjänstedesign. Detta
har gett fler möjligheter att skapa förbättringar utifrån
invånarnas verkliga behov, bland annat har vi sett över hur
äldre med hörselnedsättning ska kunna börja använda sina
hörapparater i större utsträckning genom bättre stöd från
hemtjänstpersonalen.

Analys
Vi behöver fortsätta optimera, digitalisera och automatisera våra processer för att kunna erbjuda service med god

VISION & MÅL

kvalitet till våra invånare. Det är också en förutsättning
för att hushålla med våra resurser och skapa en hållbar
organisation. I verksamheterna som optimerar sina processer inför kommande automatisering ser vi ofta positiva
effekter redan innan automatisering påbörjats. Exempel på
det är försörjningsstöd och bygglov. E-tjänster som bidrar
till ökad servicegrad, effektivitet och högre rättssäkerhet
är viktiga att satsa på. Dessa hjälper dessutom invånarna
att göra en komplett ansökan vilket gör att handläggningen kan påbörjas snabbare. Vi behöver ta fram iterativa
metoder och arbetssätt och löpande anpassa vår tekniska
infrastruktur utifrån behoven. Genom att dessutom förena
detta med medskapande har vi goda möjligheter att lyckas.

delaktighet är också viktigt för invånarnas förtroende för
kommunen. Årets medborgarundersökning visar förhållandevis låga resultat för landets kommuner vad gäller
påverkan och förtroende, och här är Kungsbacka inget
undantag. Att Kultur & Fritid involverade invånarna i
planeringen för 2020 är därför ett steg helt i rätt riktning.
Några idéer som kommunen föreslog sågades helt av invånarna, samtidigt som de kom med många idéer inom andra
områden. Genom att ta fram planen tillsammans fick
invånarna stor möjlighet att påverka och kommunen fick
hjälp med att välja ut vilka områden som är betydelsefulla
för invånarna. Förutom arbetet med själva planen blev det
också ett lärande om demokrati med barnen som deltog

Medskapande invånare gör större anspråk på självständighet, vilket gör att kommunen måste våga lätta på
kontrollen över verksamheten. Ökad transparens och

Indikator

2016

2017

2018

2019

Målvärde
2019

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

42

46

47

43

48

e-Blomlådan, poäng enligt kriterier för framgångsrik IT-styrning från SKR med maxpoäng
24.

21,9

20,7

22,1

*

22,5

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

79

**

76

**

82

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

88

80

77

***

93

*Mätning görs inte under 2019, då SKR avvecklat e-Blomlådan och ser över annat sätt att mäta. Kungsbacka testar under
2019 en metod som kallas DiMiOS. Analysen av den nya mätningen visar att Kungsbacka ligger bra till i jämförelsen med andra
kommuner när det handlar om att införa ny teknik, modernisera organisationen och arbeta effektivt inom digitalisering. Det
är även tydligt att satsningarna på innovativ kultur och utbildning inom verksamhetsnära innovation håller på att ge resultat. Mätningen visar också att nyttan av investeringar inom digitalisering kan ökas genom att involvera användaren i högre
utsträckning och satsa på medskapande. Satsningar på digital delaktighet är också viktigt eftersom ökad nyttjandegrad av
digitala tjänster kan ge minskade kostnader för kommunen.
**Mätning görs vartannat år.
***Resultatet kommer i april
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Kungsbackas långsiktiga planering. Social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.
God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det
förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa
det, krävs att varje generation står för de kostnader de ger
upphov till. Kungsbacka kommun ska, som ansvarig för
förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter
att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning.

Kommunövergripande mål och fokusområden för verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten används till
rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.
För att mäta om vi uppnått god ekonomisk hushållning
kommer vi att följa nyckeltal inom de tre kategorierna ekonomi, socialt och ekologiskt. Målet är att de ska förbättras
eller vara oförändrade. För att målet om god ekonomisk
hushållning ska vara uppnått, görs en samlad bedömning
av samtliga indikatorer nedan samt med hänsyn tagen till
Eksta Bostads ABs bidrag till dessa.

Ekonomisk hållbarhet
Område

Indikator

Mått
(procent)

Resultat

Resultatets förmåga att finansiera
investeringar och möta oväntade
kostnader

Balansräkning

Eksta

2016

2017

2018

2019

Minst 2 %
av skatt och
statsbidrag

2,1

3,6

3,6

3,5

Soliditet
kommunen

Oförändrad
eller ökande

28,0

28,8

28,4

27,5

Soliditet
koncernen

Oförändrad
eller ökande

19,5

20,3

20,5

20,2

Ägardirektivet

*se kommentarer och uppföljning i
texten nedan

Resultatets andel av skatter och statsbidrag 2019 är 3,5 procent och har legat över målvärdet under hela mätperioden.
Kommunens soliditet minskar från 28,4 till 27,5 procent.
Att soliditeten minskar beror på att vi bland annat ändrat
från nettoredovisning till bruttoredovisning av exploateringsbidrag och gatukostnadsersättningar. Därtill bidrar
avsättningen till Svinholmens deponi. Resterande försämring beror på att nyupplåning skett med 400 miljoner
under året.
Koncernens soliditet ligger stadigt runt 20 procent trots
stora investeringar både i kommunen och bolaget.
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Eksta Bostad ABs uppföljning av det finansiella ägar
direktivet visar att det är svårt att nå en konsolidering när
kommunen önskar en ökad bostadsproduktion. Soliditeten
uppnår dock det långsiktiga målet om hänsyn tas till övervärden i fastighetsbeståndet.
Sett till kommunen och koncernens soliditet som minskat
något 2019, kan vi ändå bedöma den ekonomiska hållbarheten som god då minskningen för koncernen endast varit
sista året.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Social hållbarhet
Område

Indikator

Mått

2016

2017

2018

Hälsa

Återstående livslängd vid
födseln (män)

Öka

81,8

82,2

82,6

Hälsa

Återstående livslängd vid
födseln (kvinnor)

Öka

84,7

84,9

85,1

Trygghet

Anmälda brott per invånare
(antal/100 000 invånare)

Minska

431

588

477

Delaktighet och
inflytande

Hushåll med ekonomiskt
bistånd som erhållit bistånd
i 10–12 månader under året
(andel av befolkningen, %)

Minska

0,7

0,8

0,9

0,9

Delaktighet och
inflytande

Långtidsarbetslöshet 25–64
år (andel av befolkningen, %)

Minska

1,4

1,4

1,5

1,6

Grundläggande
utbildning

Elever i årskurs 9 som är
behöriga till ett yrkes
program (%)

Öka

89,2

86,3

90,6

89,0

Grundläggande
utbildning

Gymnasieelever som full
följer sin utbildning inom
fyra år (%)

Öka

87,7

87,7

85,5

86,9

Indikatorerna ligger i linje med föregående år, någon visar
på en viss förändring åt positivt håll. I nationell jämförelse
har Kungsbacka goda förutsättningar för social hållbarhet. Vårt arbete för att främja psykisk hälsa och att för att
öka självförsörjandegraden har tagit fart och vissa effekter
börjar kunna ses. I och med att kommunen fortsätter växa
ökar risken för segregation, medvetenheten kring detta i
våra samhälsbyggnadsprocesser har ökat betydligt.

2019

Ekstas bidrag till social hållbarhet har under året bland
annat varit projektet Lärande bygg som innebär en samverkan mellan Eksta, Kommunen och Brixly som vänder sig
till nyanlända som går en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning för byggnadsarbetare. Under 2019 startades den tredje
gruppen med Lärande bygg.
Tillsammans med Eksta Bostads AB kan vi göra bedömningen att vi tillsammans ligger kvar på samma nivå som
föregående år
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Ekologisk hållbarhet
Område

Indikator

Mått

2016

2017

2018

2019

Resurshushållning

Energiförbrukning i kommunens lokaler (tillförd energi,
kWh/m2)

Minska

156

156

151

150

Resurshushållning

Resor med kollektivtrafik
(resor/invånare)

Öka

67

66

73

74

Resurshushållning

Hushållsavfall som återvinns
(andel av totalt hushålls
avfall ska öka, %)

Öka

42

42

40

Förnybar
energi

Byggnader med förnybar
energi samt restvärme i
kommunens lokaler (%)

Öka

97

99

99

99

Förnybar
energi

Förnybart drivmedel i
kommunens bilar (%)

Öka

16

27

45

57

Resor med kollektivtrafiken i regionen fortsätter att öka,
likaså andelen förnybart drivmedel som förbrukats i kommunala fordon. Fortsatta satsningar för hållbar energianvändningen förväntas bidra till att minimera klimatförändringar.
Kommunens bostadsbolag Ekstas arbete med ekologisk
hållbarhet är mycket positivt för koncernen som exempel
kan nämnas Ekstas produktion av solenergi. Ekstas fjärrvärmeverksamhet har levererat förnybar energi på totalt 98
procent.
Eksta är även uppmärksammat på nationell nivå för sitt
arbete med hållbara energilösningar samt för hur bolaget
använder upphandling som ett verktyg för hållbara samarbeten.

Samlad bedömning av
God ekonomisk hushållning, GEH
I Kungsbacka mäts god ekonomisk hushållning utifrån
perspektiven ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet.
Ekstas bidrag till god ekonomisk hushållning stärker
koncernens möjlighet att förbättras inom främst social och
ekologisk hållbarhet.
Under året har flera nationella jämförelser pekat på att
Kungsbacka har mycket bra förutsättningar för social
hållbarhet och att arbetet kring miljö- och klimatfrågor
har accelererat. En växande kommun, förändrad demografi
och globala klimat- och sociala utmaningar innebär dock
att vi inte kan ta ett hållbart Kungsbacka för givet. Vi i
Kungsbacka påverkar den globala utvecklingen inom bland
annat klimat och resursanvändning. Samtidigt är också
så att Kungsbacka påverkas och kan komma att påverkas
ännu mer av globala händelser. Vi behöver därför öka våra
ansträngningar för att minska vår påverkan men också för
att hantera framtida händelser.
Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning totalt sett är uppfylld för Kungsbacka kommun och
koncernen 2019.
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HÅLLBARHET

Hållbarhetsredovisning
Vårt hållbarhetsbokslut visar hur vi förflyttar oss mot ett mer hållbart samhälle, och granskar
huruvida våra resurser används på ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen. Vi analyserar också var kommunen behöver lägga fokus för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld.

Kungsbacka är, trots en hel del stora utmaningar, en
hållbar och välmående kommun med bra förutsättningar
att även vara det i framtiden. Hållbarhetsfokus har ökat i
hela organisationen och många verksamheter gör bra och
effektiva prioriteringar. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv
bedöms Kungsbacka uppnå god ekonomisk hushållning.
I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald
den största utmaningen för Kungsbacka, liksom för de
flesta utvecklade länder och kommuner. Vi behöver planera
bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resor
minimeras. Vi behöver också anpassa våra inköp – såväl
i organisationen som privat – så att vi minimerar negativ
påverkan på klimat och resurser.
I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra
ungdomars hälsa men också deras tillit till samhället och
demokratin. Vi behöver också, framförallt i en växande
kommun, jobba med jämlikheten i samhället, oavsett om
den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller bostadsort.

Hållbar konsumtion och resor
Kungsbacka kommun ställer idag bra och tuffa krav i
upphandlingen av livsmedel. Vi har även ett aktivt arbete
med hållbarhetskrav inom flera inköpsområden och har
infört nya lösningar för källsortering. Vi behöver ställa
ännu högre krav vid inköp av varor och tjänster så att dessa
minimerar klimatutsläpp och resursanvändning.
Viktigast för att hantera klimatutsläppen är att vi skapar
hållbara resor och transporter. Här tar vi viktiga steg
genom vårt arbete med fossilfri fordonsflotta, V2G-tekniken där elbilar används som tillfälligt energilager för att
optimera energiförbrukningen, och våra nya reseregler.
Vi är på rätt väg vad gäller utsläppen från uppvärmning,
elförsörjning och transporter. Inom detta område anses
det kommunala bostadsbolaget Eksta AB:s arbete kring
energiproduktion och -användning vara ledande i Sverige.
Både Eksta AB och kommunen i stort arbetar framgångsrikt med utbyggnad av solceller och fjärrvärme från
förnybara källor. För att klara utmaningen behöver vi öka
andelen förnyelsebar energi i kommunen ytterligare men
också stimulera våra invånare att
göra det. Kommunen har relativt
stora utsläpp av partiklar och kväveoxider vilka framförallt kommer
från utrikes transporter som går
igenom kommunen.

17 mål för global utveckling.
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Tillit och trygghet
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande
och stor tillit till demokratin. Trots detta måste vi som
offentlig aktör arbeta kontinuerligt för att säkerställa
våra invånares trygghet i, och tillit till det demokratiska
samhället. Bostadsutvecklingen koncentreras till våra
stationsorter och där arbetar vi för att kunna erbjuda gröna
områden i våra bostadsområden. Hede station och tillhörande pendelparkering har varit viktiga steg för en hållbar
utveckling av vår centralort. Nya boenden med särskild
service är ett viktigt steg i vår ambition att erbjuda bostäder
för alla. Kungsbacka fortsätter att växa i snabb takt och vi
tar även emot fler nyanlända än tidigare. Framöver ser vi
att dessa faktorer kan innebära en risk för ökat ojämlikhet
och i förlängningen sociala utmaningar som t.ex. ökad
segregation. Medvetenheten har ökat kring detta i våra
samhällsbyggnadsprocesser, och framförallt i arbetet med
ny översiktsplan ser vi bättre och bredare underlag och
analyser.
Arbetsmarknad och näringsliv
Det långvariga försörjningsstödet har minskat. Vi har
utvecklat vår unika arbetsmarknadsprocess och erbjuder
yrkesutbildningar inom områden som ofta leder direkt
till anställning. För att klara nuvarande och kommande
kompetensbehov behöver vi även fortsättningsvis hjälpa
att matcha personer till rätt arbete. Vi ser utmaningar i att
hantera lokala inkomstskillnader och utveckla en högre
självförsörjningsgrad av livsmedel, speciellt via ekologisk
odling som har relativt låg andel i Kungsbacka.

Psykisk ohälsa i fokus
Vi behöver fortsatt arbeta med ungdomars psykiska ohälsa,
och vårt stora utvecklingsarbete Leverera Välmående börjar
nå barn och unga på bred front. Vi behöver också utveckla
vårt förebyggande arbete kring läkemedelskonsumtion och
drogmissbruk. Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation
av läromiljöer som är inkluderande och trygga, till exempel
genom en ny öppen förskola med språkstöd.
Hållbara ekosystem
Vi behöver fortsätta bevara, restaurera och säkerställa
hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl som
i vatten. Kommunen har ett stort lokalt ansvar och våra
fjärilsrestauranger är ett bra initiativ för att vårda biologisk
mångfald. Samtliga större vattendrag som mynnar havet
och i Kungsbackafjorden har problem med övergödning. Vi
har arbetat med vattenreningsfilter och gör stora satsningar för att utveckla kvalitet i både vattenproduktion och
-rening. Utmaningen är dock relativt stor framförallt sett
utifrån kommunens starka befolkningsutveckling, där allt
större mängder avloppsvatten ska tas om hand. Vi behöver
fortsatt förstärka vårt arbete med att minska utsläppen
av framförallt näringsämnen, både från bebyggelse och
areella näringar som jord- och skogsbruk.
Du kan läsa hela hållbarhetsbokslutet för Kungsbacka
kommun 2019 på www.kungsbacka.se.

Kungsbacka har ett diversifierat och fungerande näringsliv
och fortsatt låg arbetslöshet. Vid mätningar av företagsklimat har dock kommunen jämförelsevis låga värden.
Viktiga steg för att ytterligare främja vårt näringsliv är
utvecklingen av nya verksamhetsområden samt införandet
av Lätt och rätt i Kungsbacka. Bedömningen är att det
är invånarnas bild av kommunens näringslivsarbete som
behöver förbättras. Framöver ser vi att såväl den kommunala organisationen som kommunens näringsliv bör kunna
vara mer drivande i att förbättra resurseffektiviteten i
konsumtion och produktion.
Vi har en utvecklad dialog med invånare och företagare
och många initiativ för nya partnerskap. I Kungsbacka och
Västsverige finns en enorm potential hos företag, ideell
sektor, inom akademin och hos våra invånare. Det behöver
vara högt prioriterat för kommunen att skapa möjligheter
för denna potential att bidra till ett hållbart samhälle.
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VÅRA MEDARBETARE

Att vara en attraktiv arbetsgivare
Under 2019 har Kungsbacka kommun sett ett behov av att stärka a
 rbetsgivarvarumärket.
Kungsbacka ska attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens inom
organisationen och vårda relationerna med de befintliga medarbetarna.
Vårt arbetsgivarvarumärke
På en arbetsmarknad med fortsatt
hård konkurens om arbetskraften
krävs att vi arbetar aktivt med vårt
varumärke, både internt och externt.
Under året har vi arbetat med
employer branding där vi bland annat
identifierat våra viktigaste målgrupper och kartlaggt centrala insatser och
kommunikationskanaler. Vi behöver
lyfta våra medarbetarerbjudanden
som särskiljer oss på arbetsmarknaden, både internt och externt.
Sociala medier
och marknadsföring
Sociala medier är en central kanal för
att kommunicera med omvärlden och
marknadsföra Kungsbacka kommun
som en attraktiv arbetsgivare. Under
2019 har fokus främst varit på
Linkedin och Instagram med bland
annat kampanjer och möjlighet att
följa olika medarbetare i deras dagliga
arbete.
Mässor är ett viktigt forum för att
möta potentiella framtida medarbe38

tare och vi har deltagit på mässor som
Future Skills, VARM och Framtidsmässan. Kungsbacka var också kategoriägare inom kategorin Årets ledare
på Framtidsgalan i Stockholm, då
kommundirektör och HR-chef fanns
på plats för att dela ut pris. Framtidsgalan uppmärksammar personer inom
offentlig sektor i hela Sverige som
utmärkt sig särskilt under det gånga
året.

Kommungemensam
praktiksamordning
För att attrahera framtida arbetskraft
behöver vi möjliggöra för praktiksökande att prova olika yrkesroller,
knyta kontakter och skaffa sig en
positiv bild av kommunen som arbetsgivare. Vi har därför en kommungemensam praktiksamordning för
att göra det enklare och effektivare
att både erbjuda och söka en praktikplats i kommunen. Under året
har praktiksamordningen fokuserat
särskilt på samordning av prao. Totalt
förmedlades drygt 2 300 prao-platser via det digitala systemstödet
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praktikplatsen.se, och 560 ungdomar
valde att utföra sin prao inom någon
av kommunens verksamheter.

Rekryteringar och
framtida personalbehov
Under 2019 har vi skapat 873
platsannonser som i snitt haft 17,5
sökande personer per annons. Vi
har anställt totalt 1 246 medarbetare
(tillsvidaretjänster och vikariat) varav
44 chefstjänster. Våra rekryterare
upplever att det varit något svårare
att hitta den kompetens vi söker 2019
jämfört med föregående år, framför
allt inom chefs- och specialisttjänster. Möjliga bidragande orsaker är
rådande konjunktur, fortsatt relativt
låg arbetslöshet och därmed hård
konkurrens om arbetskraft. För att
möta utmaningen har rekryterarna
genomfört workshops med chefer
som har rekryteringsbehov inom
svårrekryterade yrkesgrupper, för att
tillsammans tänka nytt i arbetet med
att möta verksamheternas nuvarande
och framtida personalförsörjningsbehov.

VÅRA MEDARBETARE

Ledarskap och
medarbetarskap

Under 2019 uppgick antal medarbetare per chef till 19,7, vilket innebär
en marginell ökning jämfört med
föregående år. Under både 2018 och
2019 låg antal medarbetare per chef
lägre än 2017, då siffran uppgick till
21 medarbetare per chef.

Våra ledare
Vi genomför flera utbildningar för
att utveckla våra chefer så att de kan
leda en framgångsrik verksamhet.
Ett exempel är den löpande chefsutbildningen Utvecklande ledarskap.
Utöver denna erbjuds Kungsbackaledaren BAS för nya chefer för att
ge stöd i chefsuppdraget som goda
arbetsgivarrepresentanter och trygga
förändringsledare. Andra utbildningsinsatser som genomförts är
Jag vill bli chef, vårt interna orienteringsprogram för medarbetare med
intresse för att bli chef, Leda, driva
och påverka – utan att vara chef samt
vårt interna mentorsprogram med
främst enhetschefer som målgrupp.

Våra medarbetare
Under 2019 blev vi 6 659 månadsanställda medarbetare i Kungsbacka
kommun, vilket innebär en ökning
på drygt 1 procent från föregående
år. Andelen anställda kvinnor var 81
procent och medelåldern 45 år, vilket
ligger i linje med hur könsfördelning och genomsnittlig ålder ser ut
inom offentlig sektor på riksnivå. De
förvaltningar som har störst andel
medarbetare under 30 år är Vård
& Omsorg och Individ & Familje
omsorg. Förvaltningarna Teknik och
Kultur & Fritid hade störst andel
medarbetare över 60 år.

Heltid
totalt

Heltid
kvinnor

Heltid män

78,8 %

76,4 %

89,2 %

Andel medarbetare som arbetar heltid
har ökat med drygt 1,5 procentenheter från föregående år, och låg 2019 på
79 procent. Ökningen kan härledas
till utvecklingsinsatser som påbörjades 2018 i och med kollektivavtalet
Heltid som norm. De anställdas
genomsnittliga sysselsättningsgrad
låg på 95 procent under 2019, vilket
är en svag ökning jämfört med 2018.
Nyckeltalen indikerar att arbetet
med strategin Fler jobbar mer går i
en positiv riktning. Antal pensionsavgångar under 2019 var 104, vilket
är relativt oförändrat jämfört med
tidigare år.

Antal anställda per förvaltning 2019
Förvaltning
Byggnadsnämnden

Antal
anställda

Andel
k vinnor

Andel
män

64

59,4%

40,6%

2 606

85,7%

14,3%

Gymnasium & Arbetsmarknad

531

63,8%

36,2%

Individ & Familjeomsorg

840

83,7%

16,3%

Kommunstyrelsen

127

75,6%

24,4%

Kultur & Fritid

223

70,4%

29,6%

42

64,3%

35,7%

Service

799

71,8%

28,2%

Teknik

220

36,4%

63,6%

Vård & Omsorg

1 223

93,1%

6,9%

Totalt i kommunen

6 659

80,7%

19,3%

Förskola & Grundskola

Miljö & Hälsoskydd

*Då några anställningar spänner över flera förvaltningar blir summan på
raden Totalt något mindre än summeringen av antalet på varje rad.

60 år
och äldre
11,7 %

50–59 år
27 %

Yngre
än 30 år
12,5 %

30–39 år
20,5 %

40–49 år
28,3 %

Andel medarbetare utifrån ålder.
Kungsbacka kommuns årsredovisning 2019
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Arbetsmiljö & Hälsa
Pulsmätningar som
undersökningsmetod
Vi ser ett behov att utveckla metoder för att genomföra medarbetarundersökningar och har genomfört
pulsmätningar som en pilot på några
av våra förvaltningar. Korta, digitala
arbetsmiljöenkäter skickats ut till
medarbetare varje månad för att få en
temperaturmätning på hur arbetsmiljön fungerar här och nu. Uppföljning
kan bland annat ske på efterföljande
APT, och tanken är att gruppen på
ett tidigt stadie ska kunna fånga upp
såväl frisk- som riskfaktorer. Pulsmätningar är en undersökningsmetod
i det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på den psykosociala
arbetsmiljön, och ger chefer förutsättning att kunna arbeta proaktivt
och agera i realtid på de signaler som
resultatet indikerar. En utvärdering
som genomförts på Kommunstyrelsens förvaltning visar att metoden
uppfattas som positiv av såväl chefer
och medarbetare som fackliga representanter.
KIA - Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö
Vi har infört KIA , Kommunernas
Informationssystem om Arbetsmiljö, ett webbaserat informations
system om arbetsmiljö som chefer
och medarbetare kan använda för att
rapportera in olycksfall och tillbud.
KIA underlättar för alla att anmäla
tillbud och arbetsplatsolyckor (och
även andra ärenden inom arbetsmiljöområdet). Det ger oss bättre möjligheter att arbeta förebyggande med
arbetsmiljön och skapa ett effektivare
arbetssätt för chefer och för samverkansgrupper inom ramen för arbetet i
skyddskommittén.
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Total sjuk
frånvaro

Andel kvinnor

Andel män

Andel 60
dagar eller
mer

6,6 %

7,2 %

4,3 %

40,4 %

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under
2019 var 6,6 procent, vilket innebär
ett oförändrat resultat från 2018.
Sjukfrånvaro för kvinnor var 7,2
procent och motsvarande siffra för
män var 4,3 procent. Sjukfrånvaron
i Kungsbacka kommun ligger lågt i
jämförelse med övriga kommuner i
Göteborgsregionen, där den genomsnittliga sjukfrånvaron ligger på cirka
7,5 procent.
Under 2019 initierades flera satsningar med syfte att sänka sjukfrånvaron, och aktiviteter kopplade till
arbetet med minskad sjukfrånvaro
kommer att fortlöpa under 2020.
Sjukfrånvaro efter ålder
< 29 år

30–49 år

> 50 år

6,1 %

5,8 %

7,7 %

Call for Care för sänkt
korttidssjukfrånvaro
Projektet Call for Care innebär nya
rutiner för hur medarbetaren sjukanmäler sig. I samband med sjukan-
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mälan genomför medarbetaren ett
hälsosamtal om sitt mående med en
sjuksköterska som erbjuder medicinsk
rådgivning. Projektet syftar till att
förebygga upprepad sjukfrånvaro
genom en metodik för att upptäcka
medarbetare i risk för detta, och
erbjuda stöd i ett tidigt skede. Den
nya rutinen för sjukanmälan tillämpas på utvalda enheter och förvaltningar med start i januari 2020.

En jämlik arbetsplats
I Kungsbacka kommun ska alla
behandlas likvärdigt i frågor om
arbete, anställnings- och andra
arbetsvillkor samt utveckling i arbetet. Strävan efter ökad variation och
normkritiskt tänkande ska vara en
naturlig del av all verksamhet och vi
har nolltolerans mot diskriminering.
Några exempel på prioriterade åtgärder är att belysa och utreda löneskillnaderna mellan kvinnor och män, att
undersöka skillnaden mellan möjliga
karriärvägar inom mans- respektive
kvinnodominerade yrken samt verka
för ett jämställt föräldraskap.

VÅRA MEDARBETARE

Uppmärksamma
och premiera
Arbetsplatskultur och
bedömningskriterier
Kungsbacka kommuns arbetsplatskultur, vill, vågar, kan visar
vägen för agerandet i vardagen på
våra arbetsplatser. Genom att leva
arbetsplatskulturen skapar vi tillsammans en god arbetsplats där vi
åstadkommer bästa möjliga resultat
för våra invånare. Arbetsplatskulturen utgör därför en viktig del i arbetet
med uppmärksamma och premiera
våra medarbetare. Under 2019 har
nya ledarkriterier tagits fram utifrån
arbetsplatskulturen och ledarstilsmodellen Utvecklande Ledarskap. De
nya bedömningskriterierna för chefer
är föredöme, inspirera och motivera
samt konstruktiv omtanke och börjar
gälla löneåret 2020/2021.
Medarbetardagen
Under 2019 har vi haft ett tydligt
medarbetarperspektiv med fokus
på att visa uppskattning för varandras kompetens och arbetsinsatser.
I december genomfördes vår allra
första Medarbetardag på Kungsbacka
Teater. Under medarbetardagen delades pris ut i fyra olika kategorier baserade på vår arbetsplatskultur, där de
nominerade hyllades för sina insatser
under det gångna året. Dagen bjöd
också på musik, sång och inspiration
i form av en föreläsning om vikten av
uppskattning i vardagen kopplat till
den senaste hjärnforskningen.
Avslutningssamtal
och exitenkät
Att medarbetare slutar och går vidare
i karriären är naturligt. För kommunen som arbetsgivare är det viktigt att
veta orsaker till varför medarbetare
slutar. Medarbetare som avslutar
sin anställning hos oss får därför

Elin Kajander och Magnus Björned är planarkitekter på Samhällsbyggnadskontoret.
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dels ett avslutningssamtal och dels
en exitenkät. Med det kan vi fånga
upp medarbetarens unika erfarenheter från verksamheten och dra
nytta av detta i vårt framtida arbete.
Avslutningssamtalet resulterar också
i en ökad chans för att medarbetaren lämnar organisationen med en
positiv känsla och fortsätter att agera
som en ambassadör för Kungsbacka
kommun.
Den digitala exitenkäten, som är
gemensam för alla GR-kommuner,
där respondenten är anonym är ett
komplement till avslutningssamtalet. Svarsfrekvensen under 2019 var
endast knappt 20 procent, vilket ger
en mycket begränsad generaliserbarhet. Exitenkäten har reviderats inför
2020 för att öka svarsfrekvensen. En
sammanfattning av resultatet visar
att majoriteten av respondenterna
är ganska eller mycket nöjda med
sitt arbete i kommunen. Ledarskap,
organisation och arbetsbelastning är
de aspekter som varit mest avgörande
för beslutet att avsluta sin anställning
hos oss. Majoriteten svarade att de
eventuellt kan tänka sig att arbeta i
Kungsbacka kommun i framtiden.

Personalomsättning
Kommunens personalomsättning för
2019 var 13,5 procent, vilket innebär
en minskning med 1,5 procentenheter
från föregående år. Personalomsättningen var lägst på förvaltningarna
Teknik (7,1 procent) och Byggnadsförvaltningen (8,2 procent) och högst
hos förvaltningarna Vård & Omsorg
(17,6 procent) och Individ & Familjeomsorg (17,8 procent). Personalomsättningen på Vård & Omsorg kan
förklaras av att det förekommit en
stor rörlighet på arbetsmarknaden
inom flera av förvaltningens stora
personalkategorier, en omvärldsfaktor
som påverkat starkt trots flera interna
aktiviteter för att motverka den. Trots
att personalomsättningen på Individ
& Familjeomsorg fortfarande är hög i
relation till kommunens genomsnitt,
har den minskat markant inom de
stora yrkesgrupperna på förvaltningen. Resultatet kan härledas till
ett aktivt arbete med hälsofrämjande
ledarskap, ökade stödresurser ute i
verksamheterna samt utvecklingsmöjligheter med nystartade verksamheter inom bostad med särskild
service.
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Ekonomisk översikt
I det här avsnittet redovisar vi i vilka former kommunens verksamhet bedrivs samt utfallet i
den sammanställda redovisningen. Vi redovisar även en ekonomisk omvärldsanalys för riket.
Vår ekonomiska omvärld
Efter flera år med god tillväxt bromsade svensk ekonomi in
under förra året. Tillväxten ökade med enbart ca 1 procent
eftersom det byggs färre bostäder och den globala konjunkturen försvagas. Framåtblickande indikatorer tyder
på att tillväxten blir svag även 2020 och att arbetslösheten
fortsätter att stiga.
Sverige är det enda land i EU där arbetslösheten tydligt har
ökat det senaste året. Även de kommande åren bedöms att
arbetsmarknaden försvagas mer i Sverige än i både EU och
USA. Den dämpade efterfrågan i näringslivet innebär att
det inte finns något större behov för företagen att öka personalstyrkan. Kommunernas dåliga ekonomi håller även
tillbaka sysselsättningen i offentlig sektor. (källa: Handelsbankens Globala konjunkturprognos, januari 2020)

Så här bedrivs kommunens verksamhet
Kommunala nämnder
Den kommunala verksamheten bedrivs i ett flertal nämnder. Den politiska organisationen består utöver nämnderna
av ett kommunfullmäktige med 61 direktvalda ledamöter
och en kommunstyrelse. Fullmäktige har även en revisionsnämnd och en valnämnd. En summarisk ekonomisk
uppföljning för nämnderna finns under rubriken Nämnd
redovisning och en fullständig årsredovisning för respektive nämnd finns på kommunens hemsida.
Koncernföretagen
Kungsbacka kommun bedriver sin verksamhet i huvudsak
i egen regi. Bostadsförsörjningen sker i det kommunala
bolaget Eksta Bostads AB. Eksta Bostads AB har ett
42
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dotterbolag vid namn Tempohus Kungsbacka AB vars
syfte är att ordna bostäder åt nyanlända. Därutöver finns
en stiftelse, Tjolöholms slott samt ett vilande bolag, Fastighets AB S:ta Gertrud.

Samägda företag och organisationer
Kungsbacka kommun är medlem i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Förbundet ägs gemensamt med
Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille samt Lerums
kommun. Kungsbackas andel i förbundet uppgår till 9,29
procent.
Kommuninvest ekonomisk förening ägs av svenska kommuner
och landsting/regioner. Föreningen äger Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest AB. Bolaget arbetar med att ge
medlemskommunerna utlåning och rådgivning. Kungsbackas andel av de totala förpliktelserna är 0,9696 procent
och av de totala tillgångarna 0,9687 procent. Se mer i not
24.

Privata utförare
Kommunen har arbetat aktivt med att hitta privata
utförare för delar av den kommunala verksamheten. I
Budgetbeslutet för Budget 2018 beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att markant öka andelen tjänster
som utförs av externa aktörer. Kommundirektören gavs i
uppdrag att kartlägga andelen i syfte att öka denna andel
under följande fyra åren 2018–2021. De största områdena
redovisas nedan:
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Förskola & Grundskola

Förskoleverksamhet

Andel av
volymen (%)

Kostnad
i miljoner

Individ &
Familjeomsorg

2018

2019

2018

2019

17

17

102

104

Pedagogisk omsorg

47

54

6

8

Fritidshem

13

14

33

34

Förskoleklass/
grundskola

11

12

114

115

Pedagogisk omsorg i fristående regi har ökat under de
senaste åren. En fortsatt utveckling i den riktningen är
önskvärd eftersom fristående verksamhet inte begränsas av
arbetstidsbestämmelser som innebär att vårdnadshavarna
behöver ha fler ordinarie dagbarnvårdare för sitt barns
behov av omsorg.
Under 2019 har kommunen tagit över en förskola som
tidigare bedrivits i fristående regi. Personalen som drev
förskolan som ett personalkooperativ ville inte fortsätta.
Försök att hitta andra intressenter gjordes men lyckades
inte. Kommunen valde då att fortsätta bedriva förskolan
fast i kommunal regi. Trots det har andelen inte minskat
vilket betyder att det erbjuds fler platser inom fristående
regi på andra förskolor.

Gymnasium &
Arbetsmarknad

Andel av
volymen (%)

2018

2019

2018

2019

40

34

31

31

Korttidsboende LSS

10

9

4

3

Nämnden för Individ och Familjeomsorg har endast
upphandlat korttidsvistelse LSS, ledsagning och avlösarservice inom LOV/LOU. Privata utförare finns också inom
personlig assistans. Utöver detta finns köp av huvudverksamhet när hemmaplanslösningar inte är möjliga, bland
annat köp av bostad med särskild service, institutionsplaceringar, skyddat boende, boende missbruk, stödboende,
familjehem, öppenvård med mera. Dessa redogörs inte för
i denna tabell. Andelen köpt verksamhet har kostnadsmässigt minskat inom Personlig Assistans. Köpt korttidsboende LSS har minskat då förvaltningen har avslutat nio
köpta placeringar där de har fått insats i boende eller andra
insatser och nya insatser beviljas i egen regi.

Busstrafik & Färdtjänst

Andel av
volymen (%)
2018

2019

2018

2019

100

100

50

55

Service

Andel av
volymen (%)

Kostnad
i miljoner

2018

2019

2018

2019

10

10

8

9

Samordnad
varudistribution

100

100

6

6

2

2

2018

2019

2018

2019

Gymnasieverksamhet

24

22

79

82

Måltidstransporter

100

100

Gymnasial vuxen
utbildning

80

82

12

13

47

52

Svenska för invandrare

100

100

9

9

Fastighet arbets
kostnader för drift
och underhåll

Grundläggande
vuxenutbildning

100

100

2

3

All grundläggande vuxenutbildning och all svenska för
invandrare utförs av externa aktörer. När det gäller gymnasial vuxenutbildning utförs så mycket som möjligt av
externa utförare men en del utbildningar utförs främst av
Fordons-och transportprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium. När det gäller gymnasieverksamheten har andel
elever hos externa utförare minskat.

Kostnad
i miljoner

All huvudverksamhet inom busstrafik och färdtjänst utförs
av annan huvudman (Hallandstrafiken) än Kungsbacka
kommun.

Lokalvård

Kostnad
i miljoner

Kostnad
i miljoner

Personlig assistans

Kommunstyrelsen

En försöksverksamhet med två intraprenader startade
under höstterminen 2017 och kommer att testas under
tre läsår. Denna alternativa driftsform följs av forskare
från Kommunforskning i Väst (KFI) som kontinuerligt
rapporterar till nämnden. En slutrapport sammanställs vid
försöksperiodens slut och efter det beslutar nämnden om
att permanenta intraprenad som driftsform.

Andel av
volymen (%)

		
Lokalvård
2019 års utfall har ökat i jämförelse med föregående år.
Under 2020 kommer en ny upphandling av städtjänster
att utföras och vi planerar då att utöka andelen externa
leverantörer.
Samordnad varudistribution

Verksamheten har aldrig drivits i egen regi utan är att
betrakta som en ren köpt tjänst.
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Transporter måltid

Transporter av tillagade måltider mellan köken (tillagningskök och mottagningskök) utförs av externa utförare.
Upphandlade transporter sker med två leverantörer.
Fastighet

För att kunna visa på mängden inköpta tjänster i förhållande till den verksamhet vi sköter i egen regi har vi valt att
förhålla oss till detta utifrån arbetskostnad och material för
drift och underhållsarbeten.
Teknik

Teknik skatt
Avfall och återvinning
Bredbandsnät
Vatten och avlopp

Andel av
volymen (%)

Kostnad
i miljoner

2018

2019

2018

7

8

14

2019
16

86

81

65

62

0,4

1,3

0,1

0,3

5

4

7

6

Teknik Skatt

Teknik skatt har bland annat snöröjning och viss annan av
sin verksamhet ute hos externa utförare som gräsklippning,
busk- och trädklippning och parkarbeten. Under 2018
genomfördes ett projekt där skötseln av utemiljön i hela
Björkris sköttes av en extern utförare. Sedan finns det en
del av verksamheten som handlar om planering och jobb
med investeringar av kommunens infrastruktur. 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. Interna kostnader avser personal för driftövervakning, kundkontakt och planering för utbygganden
av nätet. Driftkostnad i övrig är liten förutom kapitalkostnader.
Vatten och Avlopp

Vatten och Avlopp kan delas in i tre delar
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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.
Under Ledningsnät ligger inte bara allt jobb med våra
vatten- och avloppsledningar. Här har vi inhyrda entreprenadmaskiner. Här finns också en filmbil och två spolbilar
som arbetar med att underhålla ledningsnätet. Spolning
och filmning i egen regi möjliggör snabba insatser men
är fullt möjlig att upphandla och avropa från en extern
leverantör.
Vård & Omsorg

Andel av
volymen (%)

Kostnad
i miljoner

2018

2019

2018

2019

Kundval inom hemtjänsten LOV

11

10

17

27

Vård och omsorgsboenden, permanenta
platser LoU

39

39

137

139

Korttidsplatser LoU

16

16

4

5

Inom nämnden för Vård & Omsorgs verksamhetsområde
bedrivs kundval inom hemtjänsten (LOV) och fyra av
kommunens vård- och omsorgsboenden drivs på entreprenad (LoU).
Inom hemtjänsten kan utförarna välja att utföra endast
serviceinsatser (städ, tvätt osv) eller både service- och
omsorgsinsatser (alla insatser). Nämnden har även valt att
dela upp kommunen i sex olika geografiska områden. Det
ökar möjligheten att kunna starta företag och vara valbar
som en utförare av hemtjänst, när utförarna kan välja
omfattning på sitt engagemang.
De kunder som inte väljer någon utförare av hemtjänst får
ett så kallat "icke-valalternativ". I Kungsbacka är ickevalsalternativet den kommunala utföraren.
Nämnden och förvaltningen har en löpande dialog med
utförarna på regelbundna utförarträffar.
Under 2020 kommer konkurrensutsättningsplanen att
uppdateras och däri kommer en djupare analys att presenteras kring vad som är lämpligt att konkurrensutsätta.
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Sammanställda räkenskaper

Miljoner kronor

2016

2017

2018

2019

Kungsbacka kommun

89

163

171

176

Positivt resultat
I den sammanställda redovisningen räknas koncernen
Eksta bostadsbolag in, eftersom undantagsregeln tillämpas
för Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets AB S:a Gertrud
då deras volymer är för små. Det sammanställda resultatet
uppgår till 208 miljoner.

Eksta Bostads AB

24

23

43

42

Koncernelimineringar
och bokslutsdispositioner

-5

19

-12

-10

108

193

202

208

I den sammanställda redovisningen har samtliga resultatpåverkande poster som görs mellan kommunen och Eksta
eliminerats.

Resultat

2019 var ett investeringsintensivt år för både kommunen
och Eksta Bostads AB. Kommunen håller på att färdigställa ett badhus, skolor och boenden och Eksta har färdigställt drygt 70 lägenheter under året.
Koncernens låneskuld har ökat med drygt 640 miljoner
och uppgår nu till 4,8 miljarder.

Boulespel på träffpunkt.
FOTO : Ciprian Gorga
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Finansiell analys
Årets resultat och resultatutveckling
Resultat 2015–2019
Miljoner

2015

2016

2017

2018

2019

-3 927

-4 208

-4 341

-4 513

-4 771

4 066

4 320

4 547

4 710

4 992

Finansnetto

-35

-23

-43

-26

-45

Resultat

104

89

163

171

176

2,6

2,1

3,6

3,6

3,5

Netto
kostnader
Skatt &
statsbidrag

Resultatets
andel av
skatter och
generella
statsbidrag
(procent)

Resultat
Positivt resultat trots stor avsättning till Svinholmens
deponi. Årets resultat för kommunen visar ett överskott på
176 miljoner. Resultatet motsvarar 3,5 procent av skatter &
statsbidrag vilket överstiger kommunens finansiella mål
som är 2 procent.
Analys av verksamhetens
intäkter och kostnader
Intäkterna har ökat med 53 miljoner mellan 2018 och 2019.
Det motsvarar nästan 5 procent och största förändringarna
är försäljning av exploateringsfastigheter, hyror och arrenden samt taxor och avgifter. Kostnaderna har ökat med 5
procent eller 291 miljoner. De största posterna är personalkostnader som ökat med 98 miljoner samt avsättningen till
Svinholmens deponi med 100 miljoner.
Flyktingmottagande 2019
Kommunen fick 73 miljoner i driftbidrag från Migrationsverket. Bidragen har bland annat använts till verksam
heterna flyktingmottagande, förskola, grundskola, gymnasieskola, institutionsvård för barn och unga och svenska för
invandrare. Kommunen fick därutöver 15 miljoner i riktat
statsbidrag för tillfälligt stöd till kommuner och landsting
med anledning av flyktingsituationen.
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Pensionskostnader
Pensionskostnaderna består av två delar.
1. Den första är en avgiftsbestämd kostnad på 4,5 procent
på utbetald lön till alla anställda som är 21 år eller äldre.
2. Den andra delen avser en kostnad för en förmånsbaserad pension för de personer som tjänar över 7,5 gånger
inkomstbasbeloppet. Den delas upp i vad som intjänats
från och med 1998 och vad som intjänats före 1998
a) N
 y skuld intjänad från och med 1998, den här skulden
ökar
b) G
 ammal skuld som intjänats före 1998. Förändringen
av den gamla skulden beror på utbetalningar, basbeloppsförändringar, ränteuppräkningar samt aktualiseringar.
Pensionskostnad 2015–2019
Miljoner
1. A
 vgiftsbaserad
pension

2015

2016

2017

2018

2019

121

134

142

147

150

33

35

36

59

59

2. Förmånsbaserad
pension:
a) Ny skuld
-varav utbetalningar

16

-varav skuld
förändring

43

b) Gammal skuld

8

5

37

8

-varav utbetalningar

72

-varav skuld
förändring
Summa
Pensionskostnadernas andel av skatter
och generella statsbidrag (procent)

43
-29

162

174

215

215

252

4,0

4,0

4,7

4,6

5,0

Ökningen av pensionskostnaderna för den ”nya skulden”
beror på att fler och fler anställda hamnar på lönenivåer
över 7,5 inkomstbasbeloppet som är den gräns där tjänstepension erhålls.
Den ”gamla skuldens” kostnader består till största delen
av utbetalningar till de som redan gått i pension. Skuldens
ökning avser bland annat på basbeloppets förändring samt
ränteuppräkning.
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Skatter och generella statsbidrag
Nettokostnaderna har ökat med mer än vad skatter och
generella statsbidrag ökat i princip hela femårsperioden
utom 2017 och 2019 då intäkternas ökning var större.

Årets investeringar och investeringsutveckling
Investeringar

Procentuell förändring av skatter och
statsbidrag samt nettokostnader
Ökning i procent

Investeringar uppdelat per område
Miljoner

2015

2016

2017

2018

2019

Skatter och
statsbidrag

4,5

6,2

5,3

3,6

6,0

Nettokostnader

6,2

5,7

7,1

3,2

4,0

2015

2016

2017

2018

2019

Lokaler

90

159

357

493

573

Löpande

51

60

66

59

79

Avgiftsfinansierad
verksamhet

58

41

56

70

201

Övriga

Finansiella kostnader
Det låga ränteläget bidrar till kommunens låga finansiella
kostnader. Så trots att låneskulden ökar med 400 miljoner
har inte de totala räntekostnaderna ökat. Det gynnsamma
ränteläget är positivt i dagsläget men innebär en framtida
risk som inte är obetydlig.
Genomsnittlig upplåningsränta
Ökning i procent
Genomsnittlig
låneränta
(procent)

2015

2016

2017

2018

2019

1,7

1,7

1,1

0,7

0,6

Summa

48

53

55

135

123

247

313

534

757

976

2019 har varit ett intensivt investeringsår med stora
byggen, exempelvis nya badhuset, ny skola i Fjärås,
ombyggnation av stadshuset, parkeringshus Aranäs med
mera. Vi har även slutfört ombyggnationen av Teknikens
Hus. Inom rubriken avgiftsfinansierad verksamhet är det
framförallt Vatten och avlopp som haft många ledningsarbeten, exempelvis Fjärås-Klev, Äskatorp/Hanhals, Lerkil,
Söderåleden och Kyrkotorp.

Finansiering av årets investeringar
För att finansiera den stora investeringsvolymen har inte
årets resultat räckt till, utan vi har fått ta upp nya lån på
400 miljoner.
Nedan redovisas en uppställning över kassaflödet och där
det intressanta är att se hur mycket lånen har behövt öka
för att klara den allt större investeringsvolymen.
Förenklad kassaflödesanalys
Miljoner

2015

2016

2017

2018

2019

Årets resultat

104

89

163

171

176

Avskrivningar

251

259

280

294

315

Övriga likvidpåverkande poster

-17

57

0

154

76

100

100

300

400

Nya lån
Amorteringar

-100

Summa
kassaflöde

238

505

543

918

967

Investeringar och
exploateringar

305

451

568

886

1 006

Posten Övriga likviditetspåverkande poster består främst av
förändringar i pensionsskulden samt avsättningar.
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Utveckling av eget kapital och soliditet

Skulder

Soliditet och eget kapital

Låneskuld i miljoner

2015

2016

2017

2018

2019

Soliditet

28,3%

28,0%

28,8%

28,4%

27,5%

Eget kapital i
miljoner

1 341

1 429

1 592

1 764

1 939

Miljoner

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel (skatteintäkter).
2019 påverkades soliditeten av en redovisningsjustering
som påverkade soliditetstalet negativt med 0,5 procentenhet, övrig försämring beror på att investeringarna inte
gjorts med eget kapital.

2016

2017

2018

2019

Årets resultat

104

89

163

171

176

Pensionsförpliktelser före 1998

-58

-63

-32

-62

-29

Realisations
vinster/förluster
anläggnings
tillgångar

0

-4

0

-8

4

46

22

131

101

151

416

416

416

416

416
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2018

2019

Skattekollektivet

200

70

174

462

724

Avgiftskollektivet

450

480

476

488

626

Summa

650

550

650

950

1 350

Miljoner

Balanskravsresultat

Öronmärkta
medel för framtida pensioner

2017

Totalt pensionsåtagande

Effekten av redovisning enligt fullfondsmodellen för
pensioner uppgår till 29 miljoner. Nettoeffekten av realisationsvinster och förluster är en realisationsförlust på 4
miljoner.

Balanskravs
resultat

2016

Pensionsskuld

Vid avstämning av balanskravet i Kungsbacka kommun
justeras resultatet med två poster; pensionsförpliktelser
som är intjänade för den pensionsskuld som gäller före
1998 och realisationsvinster eller förluster avseende anläggningstillgångar.

2015

2015

Årets investeringssumma på 976 miljoner var den högsta
någonsin för Kungsbacka kommun. Det innebar att årets
resultat inte räckte för att finansiera investeringarna utan
nya lån på 400 miljoner har upptagits.

Balanskravsresultat
Enligt kommunallagen ska kommuner ha balans i sina
räkenskaper vilket innebär att intäkterna ska överstiga
kostnaderna. Om det skulle uppstå ett underskott måste
detta regleras och återställas inom de närmaste tre åren.

Miljoner

Låneskulden uppdelad på skatterespektive avgiftskollektivet

2015

2016

2017

2018

2019

315

334

357

392

436

Intjänad före 1998

1 439

1 377

1 345

1 283

1 253

Summa

1 754

1 711

1 702

1 675

1 689

Intjänad fr o m
1998

Kommunen har en skuld till sina anställda avseende
kommande pensioner. Majoriteten av skulden är hänförlig
till pensioner intjänade före år 1998. Denna del av skulden
kommer successivt att minska i takt med att utbetalningarna sker och bara öka med basbeloppsförändringar, räntejusteringar samt aktualiseringar av befintlig skuld. Totalt
sett minskade denna del av skulden med 30 miljoner 2019.
Resterande del av skulden som är den del som byggs på
från och med 1998 ökade med 44 miljoner.
Kungsbacka kommun redovisar hela pensionsåtagandet
som en skuld i balansräkningen. Detta är ett avsteg från
lagen om kommunal redovisning som anger att pensionsåtagande för 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse
utanför balansräkningen

Skulder för iordningställande
av förorenad mark
Kungsbacka kommun har under tidigare år gjort avsättningar för att kunna återställa förorenade markområden i
form av deponier. De största avsättningarna avser Barnamossen samt Svinholmen. Under 2019 har en utökning
av avsättningen för Svinholmens deponi gjorts med 100
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miljoner kronor. Att bedöma hur mycket det kostar att
iordningsställa deponin har gjorts utifrån en uppskattning
av tidigare erfarenhet. Det vi vet är att det förmodligen
kan vara en för låg avsättning och därför kommer en ny
bedömning att göras 2020. Totala avsättningar för att ta
hand om förorenade deponier är 202 miljoner kronor.

Riskanalys

miljoner kronor

250

250

200

200
150

150

100

50

0–1 år

2016

2017

2018

2019

Eksta
Bostads AB

2 578

2 708

2 866

3 035

3 260

2

1,4

0,3

0,2

0,1

19

14

12

10

10

BKN/
Boverket

16

15

14

13

13

2 615

2 738

2892

3 059

3 283

Kommunens borgensåtagande har ökat med 224 miljoner under 2019. Drygt hela ökningen har skett för Eksta
Bostads AB. Resterande borgensåtaganden har minskat
marginellt. Ansvaret mot Boverket har minskat med 98
tusen kronor och borgensåtagandena mot föreningar har
minskat med 150 tusen kronor.
Kommunen har förutom ovan nämnda borgensåtaganden
även åtagande för 17 (21) hyresgarantier. Hyresgarantierna
är utformade som enkel borgen, vilket innebär att kommunen blir betalningsskyldig först sedan hyresvärden uttömt
alla möjligheter att driva in skulden.

300

300

0

2015

Summa

Låneskulden uppdelad på förfall

100

Miljoner

Föreningar

Låneskulden har ökat under året med 400 miljoner till
1 350 miljoner. Den genomsnittliga räntan har minskat till
0,6 procent och låneskulden är fördelad på förfallotider
enligt diagrammet nedan. Kommunen har inga derivat
eller liknande ränteprodukter. Av kommunens skuld är
alla lånen tagna hos Kommuninvest AB utom 50 miljoner
kronor som finns hos Svenska Handelsbanken.

150

Borgensåtagande uppdelad på kategori

AB Mönster

Finansiella risker

200

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande är olika ur ett riskperspektiv. Merparten av borgensåtagandena är gentemot kommunens helägda bolag Eksta vilket medför en lägre risk.
Störst risk medför kommunens borgensåtagande gentemot
föreningar. I flertalet finns säkerhet i form av pantbrev i
föreningarnas fastigheter. Risken för kostnader i samband
med hyresgarantier är svår att bedöma men hittills har
kommunen inte behövt infria något åtagande. Övriga
borgensåtagande bedöms i dagsläget vara av lägre risk då
pantbrev eller liknande ligger som säkerhet.

1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år 5–6 år 6–7 år
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Viten och rättstvister
En inventering över pågående viteshot och tvister har
gjorts och totalt finns det i kommunen tvistiga belopp
enligt nedanstående tabell.

Uppställning över faktorer som
kan påverka ekonomin
Förändring i
procentenhet

Effekt i
miljoner

Löneökning

1

33

1

20

1

13

10 öre

22

Nämnd

Tvistigt
belopp
i tkr

Beloppet
bokfört
2019

Övrig
prisförändring

Vitesföreläggande inom
gymnasieverksamheten
från Skolinspektionen

GA

500

Nej

Justering av
skattesatsen

Särskild avgift enligt lagen
om stöd och service till
vissa funktionshindrade
(LSS)

IF

1 000

Nej

Direktupphandling av
konsult

KS

140

Ja

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

TE

Oklart

Nej

Tvisten avser

Ränteförändring

Förväntad utveckling
Trots till synes goda resultat både historiskt och framöver
måste dessa sättas i relation till hur stor investeringsvolym
vi har. Trots att resultaten samtliga år legat över två procent
av skatter och generella statsbidrag, räcker inte detta när
investeringsvolymen ökar från runt 3–400 miljoner per år
till ett genomsnitt på 1,1 miljard per år 2020–2022.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska ställning påverkas av en rad olika
faktorer. Här gör vi en övergripande känslighetsanalys
i syfte att få en bild över hur de olika delarna påverkar
ekonomin.

Ny kostnadsutjämning
Från och med 2020 har riksdagen fattat beslut om en
ny kostnadsutjämning för kommuner och regioner. För
Kungsbacka slår utjämningen hårt och jämfört med
nuvarande kostnadsutjämning tappar vi drygt 100 miljoner
per år. Förändringen sker successiv under en fyraårsperiod.
Den nya kostnadsutjämningen är medtagen i beslutad
budget 2020 – 2022.

Uppställning över hur resultatet förhåller sig likvidmässigt till investeringsnivån
Miljoner

2015

2016

2017

2018

2019

Resultat

104

89

163

171

176

Exploateringsvinster*
Avskrivningar

251

259

280

294

315

2020

2021

2022
160

110

145

115

110

10

396

428

434

Övrigt ej likvidpåverkande som finns i årets resultat

-17

57

0

154

76

24

53

51

Summa positivt kassaflöde

338

405

443

618

567

645

736

655

-305

-451

-568

-886

-1 006

-1 278

-631

-1 541

33

-46

-125

-268

-439

-633

105

-886

100

100

300

400

635

Investeringar
Netto kassaflöde
Nya lån
Amorteringar

-100

Låneskuld

-450

885
-105

-550

-650

-950

-1 350

-1 985

-1 880

-2 765

*eventuella exploateringsvinster för åren 2015–2019 ingår i resultatet på första raden

Tabellen ovan visar ett mycket förenklat kassaflöde där
summeringen av årets resultat, avskrivningar och investeringar ger ett negativt kassaflöde de flesta åren. Det
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innebär att nya lån måste upptas nästan varje år vilket gör
att låneskulden går från 450 miljoner 2015 till 2,8 miljarder
2022.
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Investeringar
Kungsbacka kommun har under året investerat för 976 miljoner kronor. Det är 219 miljoner mer än förra året. Under året pågår stora byggnationer så som Kungsbacka badhus,
Fjärås Bräckaskolan och ombyggnation i administrativa lokaler, främst i stadshuset.

I kommande planeringsperiod har kommunen en hög
investeringsvolym och det planeras för stora utbyggnader i
lokaler och infrastruktur.
Investeringar delas in i
• lokaler
• löpande årliga investeringar
• övriga investeringar
• investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten
Löpande årliga investeringar är nämndernas återinvesteringar i främst inventarier och maskiner. Övriga investeringar är av engångskaraktär, till exempel satsningar i
infrastruktur. Investeringar inom den avgiftsfinansierade
verksamheten är sådana som ska finansieras genom verksamhetens intäkter i form av avgifter från kunder, bland
annat vatten- och avloppsavgifter.

Nettoinvesteringar
belopp i miljoner kronor
Löpande årliga investeringar

Utfall
2017

976 miljoner kronor 2019
Under 2019 investerade Kungsbacka kommun för netto
976 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2019 uppgick till 1 144 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse
på 168 miljoner kronor mellan investeringarna och investeringsbudgeten. Budgetavvikelsen beror både på förseningar eller förändringar i projekten inom infrastruktur,
lokalprojekt och den avgiftsfinansierade verksamheten
och att en del stora projekt är påbörjade men där budget
utfaller först nästa år.

Utfall
2018

Budget
2019

Utfall
2019

Avvikelse
2019

66

59

102

79

23

355

493

497

573

-76

Övriga investeringar

56

135

282

123

158

Avgiftsfinansierad verksamhet

56

70

263

201

62

533

757

1 144

976

168

Lokalinvesteringar

Netto samtliga investeringar
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Stora investeringsprojekt under 2019
Belopp i
miljoner kronor

Bokslut
2019

Utfall
t.o.m. 2019

Budget
totalt

Kungsbacka badhus

196

357

463

Pågående projekt, färdigställt 2020.

Kungsbacka badhus
infrastruktur

7

23

100

Pågående projekt.

Fjärås nya skola

95

213

294

Etapp 1 av projektet blev
klart 2019. Arbete med
etapp 2 pågår och avslutas
2020.

Administrativa lokaler,
stadshuset

70

76

88

Projektet är klart 2019.

Hålabäcksskolan
ombyggnation

52

55

114

Ombyggnation av skolan
pågår och färdigställs 2020.

13

31

36

Förskolan klar under 2018.

Vattenledning Fjärås–Klev

35

49

32

Projektet klart 2019.

Äskatorp/Hanhals
VA-arbete

31

36

26

Pågående projekt beräknas
vara klart 2020.

P-hus Aranäs

18

19

300

Projektet pågår och färdigställs 2021.

Teknikens hus

21

93

103

Projektet klart 2019.

Smidesvägen

15

34

36

Projektet klart 2019.

Kungsbacka bredband

39

44

Utbyggnad fibernät.

Badhuset med konst
närlig utsmyckning av Mari
Rantanen. I bakgrunden
den vattenrutschkana
som går från tredje våning
och ligger utanpå huset.
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Exploateringar
Kommunens exploateringsverksamhet, utvecklar och iordningsställer mark för
bostads- och verksamhetsområden. Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år,
vilket gör att slutredovisning för många projekt ligger flera år fram i tiden. Inkomsterna
består av intäkter för markförsäljning och av exploateringsbidrag från e
 xploatörerna.
Utgifterna består av kostnader för inköp och iordningsställande av mark samt
utgifter för att bygga ut kommunala anläggningar inom exploateringsområdena.
Under 2019 såldes tomter i Kolla Parkstad, Särö äldreboende och Äskatorp etapp 1.

Kolla Parkstad etapp 2
Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbacka
kommun. Området innehåller hyresrätter, bostadsrätter och
äganderätter. Här byggs radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Utbyggnad av gator och annan infrastruktur pågår och
beräknas vara klart under 2022. Under året har en tomt sålts
och det har på börjas försäljning av de tre verksamhetstomterna som finns i området.
Särö centrum, västra delen
I området ska 75–100 bostäder byggas. Markförsäljning för
bostäder skedde 2017. Även mark för verksamhetslokaler
ska säljas. Under 2019 ska gata och parkering byggas. Inom
området kommer det även att byggas ett äldreboende som
påbörjas under 2019 och beräknas vara klart under 2020.
Stadsdel Aranäs
I sydöstra Kungsbacka fortsätter den nya stadsdelen växa
fram med två nya områden Aranäs 3 och 4. I Aranäs 3 planerar kommunen för exploatering av ytterligare mark för
bostadsändamål med ca 280 bostäder, parkeringshus och
butikslokaler. Detaljplanen innebär en utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i varierande höjder.
Närmast järnvägen i öster har under 2019 kommunen
börjat bygga ett parkeringshus och ett grönt stråk inklusive
ett bullerskydd samt en återvinningsplats. Bostäderna kan
tidigast börja byggas våren 2021.
Väster om ån
Väster om ån är det hittills största stadsomvandlings
projektet i Kungsbacka. Centrala staden kommer att
byggas ut med bostäder, handel och kontor. Projektet
omfattar ett område från Alléskolan i söder till Kungs
mässan i norr.
Inom kvarteret Valand ska det byggas cirka 300 bostäder
varav hälften hyresrätter, kontor och lokaler för handel.
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Under 2019 invigdes parkeringshuset. Projektering av
gator, ledningar och övrig infrastruktur pågår. Under
hösten 2019 påbörjades byggnation av kvarter 1 och under
våren 2020 kommer kvarter 7 börja byggas.
Nästa etapp i detta projekt är kvarter Ejdern och det planeras att byggas cirka 250 bostäder och ett parkeringshus.

Duvehed verksamhetområde
Duvehed är nästa verksamhetsområde som ska utvecklas och det ligger i Fjärås stationssamhälle. Kommunen
äger fastigheter Duvehed 2:14 som är en fastighet som
ligger bredvid järnvägen med närhet till motorvägen i
Fjärås. Under 2019 har kommunen påbörjat byggnation av
infrastrukturen för området. Under 2020 kommer första
företagen att etablera sig.
Annebergs centrum
Intill Annebergs pendelstation planeras det för ett nytt
centrum som ska stärka Anneberg som tätort. Planområdet
kommer att innehålla ca 200 bostäder, vård- och omsorgsboende, förskola, gruppbostad samt lokaler för verksamheter
och handel. Kommunen är markägare och Serneke har
tilldelats markanvisning. Nu pågår arbete med att ta fram en
detaljplan som är beräknad att vara antagen till under 2020.
Klovsten
Kungsbacka kommun planerar för ett nytt verksamhetsområde i Kungsbacka stad. Detaljplaneförslaget möjliggör
byggnation av lokaler för verksamheter, industri med
tillhörande kontorslokaler samt centrumändamål. Totalt
omfattar området cirka 22,5 hektar.
Planområdet är lokaliserat väst om Kungsbacka centrum
och länkas samman med staden via väg 158. Det finns goda
förutsättningar för kollektivt resande till och från verksamhetsområdet samt att det finns gång- och cykelstråk i
anslutning till området.
Bilder på motstående sida från Kolla Parkstad, Aranäs,
parkeringshuset som är en del av Väster om ån, och det
nya badhuset i november.
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Nämndredovisning
I nämndredovisningen beskriver vi hur de politiska nämnderna
arbetat och hur de klarat att hålla sin budget. Dessutom beskriver vi hur nämnderna klarat sina investeringsbudgetar och vilka
avvikelser som gjorts. Vi inleder med en sammanställning över
samtliga nämnders driftbudget, resultat och avvikelse.
Driftbudgetavräkning
Miljoner kronor
Byggnadsnämnden
Kultur & Fritid
Förskola & Grundskola

Utfall

Budget

Avvikelse

-19

-16

-3

-219

-223

4
25

-1 946

-1 971

Gymnasium & Arbetsmarknad

-523

-535

12

Individ & Familjeomsorg

-686

-653

-33

Kommunfullmäktige

-4

-4

0

Kommunrevision

-3

-3

0

Kommunstyrelse

-293

-296

3

-14

-14

0

Miljö & Hälsoskydd
Service
Teknik, skattefinansierad verksamhet

-41

-54

13

-135

-135

0

-1

-1

0

Valnämnden
Vård & Omsorg
Summa nämnderna

-906

-918

12

-4 791

-4 824

33

Övrigt verksamhetsövergripande*
Verksamhetens nettokostnader
Skatter och statsbidrag

20

50

-30

-4 771

-4 774

3

4 993

4 939

54

Finansnetto

-46

-70

25

Summa

176

94

81

Nämnderna redovisar totalt sett ett budgetöverskott på
33 miljoner kronor, medräknat övriga verksamhets
övergripande kostnader är budgetöverskottet 3 miljoner
kronor. I resultatet ingår reavinster med 42 miljoner
kronor. I posten för Övrigt verksamhetsövergripande
ingår bland annat medel för oförutsedda händelser, nya
lokalkostnader, pensioner och semesterlöner.
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Underskottet för de verksamhetsövergripande posterna
avser framförallt medel avsättning till deponin Svinholmen, hyror till nya lokaler, pensioner, semesterlöneskuld
samt återsökning moms. Mer finns att läsa under respektive nämnd på följande sidor.
Nämndernas fullständiga årsredovisningar hittar du på
kungsbacka.se.
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Byggnadsnämnden
Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter

29,6

25,6

25,9

Kostnader

-55,1

-41,8

-45,4

Netto

-25,5

-16,2

-19,5

Budget,
netto

-18,8

-16,2

-16,3

-6,7

0,0

-3,2

Avvikelse

Byggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse
om 3,2 miljoner kronor. Intäkterna för perioden är 3,7 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaderna däremot visar
en positiv budgetavvikelse om 0,5 miljoner kronor. Jämfört
med utfallet föregående år har intäkterna ökat med 0,3
miljoner kronor medan kostnaderna ökat med 3,6 miljoner
kronor.
Förvaltningen har inte kunnat nå den intäktsbudget som
lades för året. Det beror på flera samverkande faktorer.
Under året har förvaltningen fortsatt sitt arbete med att
effektivisera verksamheten. Främst genom införandet av
ett nytt verksamhetssystem. Driftstopp och införande av
nya arbetsrutiner påverkar vår effektivitet negativt och har
inneburit längre handläggningstider och därmed något
minskade intäkter under hösten. Byggnadsnämnden ser
också att antalet bygglovsansökningar för bostäder, både
småhus och flerbostadshus, har minskat jämfört med
tidigare år. Verksamheten är konjunkturkänslig och färre
ansökningar innebär minskade intäkter.

Investeringar
Miljoner
kronor

Nämnd 3 %

Gemensam
verksamhet 13 %

Kartavdelningen
26 %

Bygglovsavdelningen 58 %

Kostnadsfördelning för byggnadsnämnden.
Utfall 2019

Budget 2019

Utgifter

-0,1

-0,1

Netto

-0,1

0,1

Avvikelse

Inkomster

Under 2019 har förvaltningen investerat i inredning för en
ny bil till Mätningsenheten. Inga andra investeringar har
gjorts under perioden.

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2019

57

NÄMNDERNAS REDOVISNING

Förskola & Grundskola
Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter

261,1

253,0

256,7

Kostnader

-2 106,9

-2 156,4

-2 202,9

Netto

-1 845,8

-1 903,4

-1 946,2

Budget,
netto

-1 851,4

-1 910,5

-1 971,0

5,6

7,1

24,8

Avvikelse

Årets resultat är 24,8 miljoner kronor vilket motsvarar en
positiv avvikelse om 1,25 procent.
Under 2019 har ett intensivt arbete pågått med att informera och anpassa organisationen till den tilldelade budgetramen för 2020, som innebar besparingar för nämnden.
Cheferna har arbetat med att anpassa sin organisation efter
de förutsättningar som väntas, vilket gett ekonomisk effekt
redan 2019. Den ekonomiska medvetenhet hos förvaltningens chefer är hög och ekonomistyrningen är tydlig och
transparent.
Liksom tidigare år har antalet barn och elever fortsatt att
öka i Kungsbacka mellan åren. Ökning av intäkter beror
framför allt på fler riktade statsbidrag som nämnden sökt
och beviljats.
Antalet barn i förskolan har blivit fler i förhållande till
befolkningsprognosen, medan antalet elever i förskoleklass, fritidshem, och grundskola blivit betydligt färre.
Nettominskningen, i förhållande till budgeterat antal
barn/elever, innebär ett ekonomiskt överskott.

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

Utgifter

-14,5

-15,0

0,5

Netto

-14,5

-15,0

0,5

Inkomster

I planeringen för 2019 avsattes 9,3 miljoner kronor till de
pedagogiska områdena, 0,7 miljoner kronor till intraprenaderna, 5 miljoner för projektorer, trådlösa nät och nya
sopkärl. Av de avsatta medlen för projektorer och trådlösa
nät återstår 0,4 miljoner. Resten av budgeten har investerats enligt plan.
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Korttidstillsyn LSS 0,3 %

Grundsärskola
1,6 %

Gemensam
verksamhet
19,1 %

Förskoleklass
grundskola
41,9%

Förskole
verksamhet
29,7 %

Fritidshem
7,2 %

Kostnadsfördelning för Förskola & Grundskola.

Investeringar
Miljoner
kronor

Nämnd- och styrelseverksamhet 0,1 %
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Gymnasium & Arbetsmarknad
Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter

149,0

194,7

190,2

Kostnader

-558,5

-666,9

-712,9

Netto

-409,5

-472,2

-522,7

Budget,
netto

-435,6

-495,4

-534,8

26,1

23,2

12,1

Avvikelse

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad gör ett
överskott på 12,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019.
Samtliga verksamheter förutom ekonomiskt bistånd gör
överskott 2019. Överskotten på gemensam verksamhet,
gymnasieverksamhet, vuxenutbildning och arbetsmarknad
beror på kapitalkostnader och vakanta tjänster. Överskott
på etablering beror på engångsintäkter från staten och
Migrationsverket samt att antalet externt placerade ensamkommande har minskat.
Ekonomiskt bistånd gör ett underskott på -3,3 miljoner
kronor. Underskottet beror på högre utbetalningar av ekonomiskt bistånd än budgeterat. Ett aktivt arbete för att få
ut fler i självförsörjning pågår genom Kungsbackas unika
arbetsmarknadsprocess och totalt utbetalt ekonomiskt
bistånd har minskat med 3,3 miljoner kronor 2019 jämfört
med 2018.

Gemensam
verksamhet 7 %
Arbetsmarknads
åtgärder 4 %

Flykting
mottagande 7 %

Ekonomiskt
bistånd 6 %

Vuxenutbildning
7%

Gymnasieskola
70 %

Investeringar
Miljoner
kronor

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

Utgifter

-5,0

-4,2

-0,8

Netto

-5,0

-4,2

-0,8

Kostnadsfördelning för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Inkomster

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad redovisar
ett underskott på 0,8 miljoner kronor vilket beror på investering av lastbil och släp på Elof Lindälvs gymnasieskola.
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Individ & Familjeomsorg
Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter

189,6

87,9

68,5

Kostnader

-891,1

-779,3

-754,9

Netto

-701,5

-691,4

-686,4

Budget,
netto

-653,9

-639,1

-653,0

-47,6

-52,3

-33,4

Avvikelse

För 2017 och 2018 har vi slagit ihop intäkter och kostnader från Individ & familjeomsorgs samt Funktionsstöds
årsredovisningar. 2018 gjordes även en reglementesförändring mellan Individ & Familjeomsorg och Gymnasium
& Arbetsmarknad.

2019 års underskott är -33,4 miljoner kronor. Största
orsaken till underskottet är volymökningar av köpta platser
inom verksamhetsområdet Myndighet, stöd och behandling, främst inom enheterna Funktionsstöd och Barn och
unga.
Individ & Familjeomsorg har för åren 2017–2018 bokat upp
kostnader enligt försiktighetsprincipen, avseende bestridna
fakturor till Region Halland. I augusti 2019 klargjordes att
kostnaden ej ska betalas. Summan har återförts till resultatet vilket förbättrat utfallet med 6,6 miljoner kronor. Under
2019 har även förvaltningen gjort och erhållit återsökningar från migrationsverket om 2,6 miljoner kronor.
Under 2018 och 2019 har förvaltningen genomfört
stödbehovsmätningar samt gjort en analys av kostnad per
brukare. Resultaten av dessa ligger till grund för pågående
åtgärder och effektiviseringsarbeten. Bristen på bostäder
i Kungsbacka leder till externa placeringar, som kan vara
kostsamma och innebär att individen kommer längre från
sitt sociala nätverk.

Investeringar
Miljoner
kronor

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

Inkomster
Utgifter

-2,0

-6,2

4,2

Netto

-2,0

-6,2

4,2

Cirka 0,9 miljoner kronor avser löpande investeringar i
förvaltningens lokaler, främst boenden. Resterande utfall
avser fyra nya boenden som öppnades 2019.
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Nämnd- och styrelseverksamhet 0,1 %
Sysselsättning 0,2 %
Hemteam PSF 1 %
Gemensam verksamhet 7,9 %

Familjerätt 0,8 %
Korttidsboende 4,8 %

Familjehemsvård
4,1 %
Institutionsvård
2,7 %
Avlösarservice/
ledsagarservice
0,6 %

Personlig
a ssistans
18,5 %

Avlösarservice/
ledsagarservice
0,6 %

Bostad med
särskild service
42 %

Daglig
verksamhet
8,8 %

Kostnadsfördelning för Individ & Familjeomsorg.
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Kommunstyrelsen

Investeringar

Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter

47,1

18,6

25,2

Kostnader

-262,8

-286,1

-318,0

Utgifter

Netto

-215,7

-267,5

-292,8

Netto

Budget,
netto

-260,6

-273,9

-296,1

44,9

6,4

3,0

Avvikelse

Resultatet för kommunstyrelsen ger en positiv budgetavvikelse på 3 miljoner kronor. De negativa avvikelserna beror
på höga kostnader för mottagande av nyanlända samt en
hög kostnadsutveckling för färdtjänsten.
Underskotten vägs upp av en stor kreditfaktura för skolskjuts, minskad pensionsskuld för räddningstjänsten, mer
intäkter på samhällsbyggnadskontoret, överskott i den
kommungemensamma projektportföljen och översiktsplanen samt ett lägre nyttjande av fria resor för pensionärer än
budgeterat.

Miljoner
kronor

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

-0,3

-3,1

2,8

-0,3

-3,1

2,8

Inkomster

Den positiva avvikelsen på 2,8 miljoner kronor beror på att
vi inte behövt göra några större investeringar under året.
Inför tillköpet av helelektrifierad stadstrafik har elanslutningar dragits fram. I övrigt har inga investeringar gjorts
under året. Projektet ortsskyltar har förändrats och inga
behov identifierades under året inom de nya förutsättningarna. Implementeringsprojektet kring vårt nya ärendesystem har blivit något försenat och investeringsutgiften
kommer i början av 2020.

Förändringen mellan åren beror till viss del på att utfallet
inte är jämförbart mellan åren. Till årsskiftet 2017/2018
bildades nya samhällsbyggnadskontoret. Försäljningsnettot från exploateringsfastigheter ligger från och med 2018
utanför kommunstyrelsens resultat vilket syns på intäkterna. För färdtjänst har kostnadsutvecklingen varit hög
på grund av nytt avtal sommaren 2018 och ökande volymer.
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Kultur & Fritid

Investeringar

Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter

49,0

49,6

47,3

Miljoner
kronor

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

Inkomster

Kostnader

-257,0

-261,4

-266,8

Utgifter

-9,9

-33,7

23,8

Netto

-208,0

-211,8

-219,5

Netto

-9,9

-33,7

23,8

Budget,
netto

-208,1

-216,3

-223,3

0,1

4,5

3,8

Avvikelse

Årets investeringar avser bland annat; upprustning av badplatserna Utholmen, Torstensvik och Rågelund, belysning
av Lillesjöspåret och konstgräsplanen i Malevik, nya kafémöbler till naturum Fjärås Bräcka samt utbyte av maskiner
och inventarier.

Nämnden för Kultur & Fritid bildades 2019. Jämförelserna
för år 2017 och 2018 avser nämnderna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism.

Kultur & Fritid redovisar en positiv budgetavvikelse om
3,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1,7 procent. Den positiva avvikelsen beror på vakanser i samband med personalomsättning, mer intäkter från uthyrning av lokaler och
anläggningar än budgeterat, en bra beläggning på Kungsbacka teater och ett stort överskott för kapitalkostnader.
Det senare beror på att Kultur & Fritid de senaste åren haft
en lägre investeringstakt till förmån för större lokalprojekt
i kommunen så som badhus och planering av nya idrottshallar där förvaltningen fått fokusera sina resurser.

Avvikelsen beror dels på en planerad åtgärd att inte byta
någon konstgräsmatta under året, ny konstgräsplan i
Onsala har påbörjats sent under året, nyanläggning av
motionsspår avvaktar detaljplan och avtal med markägare.
Inköp av konst till Sandlyckans äldreboende och Fjärås
Bräcka skolan har påbörjats, men ej slutförts under året.

Nämnd < 1 %
Allmän kultur 8%

I jämförelse med föregående år har nämnden en nettokostnadsökning om 7,7 miljoner kronor, varav 4 miljoner avser
verksamheten Senior i Kungsbacka som överförts från
nämnden för Vård & Omsorg. Intäkter har minskar med
cirka 2 miljoner varav 1 miljon var intäkter av engångskaraktär 2018, 0,5 miljoner avser en minskning av intäkter för
simhallarna inför verksamhetsövergång till privat utförare
2020.

Bidrag 7 %

Gemensam
verksamhet 7 %
Folkhälsa 3 %

Kulturskola
11 %

Bibliotek 12 %
Fritidsanläggingar
40 %
Turism 3 %

Seniorverksamhet 2 %
Fritid för unga
7%

Kostnadsfördelning för Kultur & Fritid.
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Miljö & Hälsoskydd
Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter

13,5

13,2

14,3

Kostnader

-26,7

-26,5

-28,0

Netto

-13,2

-13,3

-13,7

Budget,
netto

-12,9

-13,4

-13,6

-0,3

0,1

-0,1

Avvikelse

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd redovisar en negativ budgetavvikelse på -0,1 miljoner kronor för 2019. Vi
redovisar ett något bättre resultat än tidigare prognoser
som pekat på -0,3 miljoner kronor. Underskottet avser ett
planerat uttag ur resultatfonden som består av den sista
delen av nämndens tillsynsskuld. I och med detta är vi i fas
med vår förskottsbetalade planerade tillsyn.
Intäkterna för 2019 är 1,1 miljoner kronor lägre än budget.
Personalkostnaderna är 1,0 miljoner kronor lägre än budget
medan nämndens övriga kostnader är i balans med budget.
Det är i första hand de rörliga intäkterna som avviker mot
budget. Huvudorsaken till avvikelserna mot budget är
skillnader mellan budgeterat antal och faktiskt utfall. Vi
ser att antalet av vissa typer av anmälningsärenden är lägre
än förväntat under 2019. Vi har också sett över hanteringen
av remisser från Byggnadsförvaltningen, vilket innebär
minskade intäkter jämfört med budget. Budgetavvikelsen
för personalkostnaderna förklaras av delvis vakanshållna
tjänster samt ett fåtal längre sjukskrivningar.

Investeringar

Nämnd 3 %

Miljöskydd 20 %

Hälsoskydd, ute
16 %

Hälsoskydd, inne
13 %

Gemensam
verksamhet
32 %

Livsmedel och
serveringstillstånd
16 %

Kostnadsfördelning för Miljö & Hälsoskydd.
Miljoner
kronor

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

Utgifter

-0,08

0,08

Netto

-0,08

0,08

Inkomster

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2019.

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2019

63

NÄMNDERNAS REDOVISNING

Service

Investeringar

Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter

963,2

998,6

1 092,2

Kostnader

-1 012,1

-1 039,9

-1 133,1

Netto

-48,9

-41,3

-40,9

Budget,
netto

-45,5

-35,6

-53,5

-3,4

-5,7

12,6

Avvikelse

Förvaltningen redovisar 2019 en positiv avvikelse på 12,6
miljoner kronor. Fastighet bidrar med en positiv avvikelse
som till merparten kan härledas till de nya objekten. Digitalt center och inköp är andra verksamheter med positiv
avvikelse och för de här två verksamheterna är orsakerna
effektiviseringar, högre volymer, vakanta tjänster och lägre
konsultkostnader. Lokalförsörjning redovisar en negativ
avvikelse som orsakas av kostnader för saneringsarbeten på
Sommarlust- och Hålabäcksskolan och där budgeten ligger
först nästkommande år. Gemensam verksamhet redovisar
ett planerat underskott för de kommunövergripande projekten Samordnad varudistribution och Bemanningscenter.
Ökningen av både intäkter och kostnader jämfört med
föregående år förklaras till mycket stor del av verksam
heterna Fordon och Fastighet. Fordon har under 2019 varit
under uppbyggnad och Fastighets ökning kommer från nya
objekt som exempelvis Teknikens hus. Andra verksamheter med högre intäkter och kostnader är Måltider med en
ökad volym samt Lokalvård som ökar på grund av de nya
fastigheterna.

Miljoner
kronor
Inkomster

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

2,0

2,0

Utgifter

-596,4

-381,4

-215,0

Netto

-594,4

-381,4

-213,0

Flera större byggprojekt så som Kungsbacka badhus, Fjärås
Bräcka skolan, Teknikens hus, ombyggnation av stadshuset och Hålabäckskolan bidrar till höga utgifter under
året. Enbart dessa fem projekt har upparbetade kostnader
för 434 miljoner kronor, vilket också utgör avvikelse mot
budget då flera av projekten är budgeterade året då fastigheterna tas i bruk.
Resterande 160 miljoner kronor består av investeringar
för övriga lokal- och inredningsprojekt med 93 miljoner
kronor, reinvesteringar i fastigheter med 41 miljoner kronor
och investeringar i Service övriga verksamheter med 21
miljoner kronor.

Fordon 2,8 %
Gemensam verksamhet
1,7 %

Digitalt center 4,6%
Personal
försörjnining
4,4%
Inköp 2,5%

Fastigheter
57 %

Måltider 19,2 %

Lokalvård
7,7 %

Kostnadsfördelning för Service.
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Investeringar

Teknik
Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter

39,0

44,2

61,2

Miljoner
kronor
Inkomster

Kostnader

-153,5

-160,6

-195,8

Utgifter

Netto

-114,5

-116,4

-134,6

Netto

Budget,
netto

-122,4

-118,4

-135,4

7,9

2,0

0,8

Avvikelse

Teknik har under 2019 haft ett bra resultat med hög
nöjdhet hos våra invånare som visades i enkäten "Kritik
på Teknik" där Kungsbacka blev utsedda till bästa teknikkommun med högst resultat av alla de 103 deltagande
kommunerna. Det ekonomiska resultatet blev ett överskott
på knappt en miljon kronor.

Utfall 2019

Avvikelse

-110,8

-259,3

148,5

-96,0

-259,3

163,3

14,8

14,8

Teknik har under året genomfört investeringar för 35
miljoner kronor mer än föregående år. Det totala utfallet
för skattefinansierade investeringar under 2019 slutade på
cirka 96 miljoner kronor. Det är en budgetavvikelse på -163
miljoner kronor på den totala års-investeringsbudgeten för
2019.
En anledning till några av dessa förskjutningarna är andra
myndigheter äger tidplanen för objekt i investeringsbudgeten.

Driftverksamheter har flyttat in i Teknikens hus tillsammans med den nybildade enheten Teknikens hus depå.
Under året infördes även nya arbetssätt och utökade
ansvarsområden där Teknik övertagit driftpersonal från
andra förvaltningar för att utföra drift och underhåll av all
utemiljö som kommunen ansvarar för.
Flera lekplatser renoverades under året och en höjdpunkt
var när temalekplatsen vid Borgmästarplatsen färdigställdes och invigdes. Ett bakslag var att en av våra mer
trafikerade broar i centrala Kungsbacka efter en inspektion
visade sig ha så stora brister att den var tvungen att stängas
av och en ny är under projektering.

Budget 2019

Färdtjänst 1,4 %
Planering 6,7 %

Nämnd 0,8 %

Gemensam
verksamhet
12,2 %
Vägbelysning
8,9 %

Gator, vägar och
parkering
41,1 %

Parkverksamhet
29 %

Kostnadsfördelning för Teknik.
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Valnämnd
Miljoner
kronor

Utfall 2017

Intäkter

Utfall 2018

Utfall 2019

1,5

1,7

Kostnader

-0,3

-3,2

-2,8

Netto

-0,3

-1,7

-1,1

Budget,
netto

-0,4

-3,4

-1,5

0,1

1,7

0,4

Avvikelse

Resultatet för valnämndens verksamhet ger ett budgetöverskott på 0,4 miljoner kronor viket beror på att valet
inte har genererat så mycket kostnader som togs höjd för i
kommunfullmäktiges budgetbeslut samt att statsbidraget
blev högre än budgeterat.
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Vård & Omsorg

Investeringar

Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter

131,7

151,2

150,5

Kostnader

-969,0

-998,4

-1 056,5

Netto

-837,3

-847,2

-906,0

Budget,
netto

-842,6

-875,7

-918,2

5,3

28,5

12,2

Avvikelse

Vård och omsorg visar ett överskott om 12,2 miljoner
kronor, motsvarande 1,3 procent avvikelse. Statsbidrag har
erhållits under året med 4,3 miljoner kronor.
Förvaltningen har de senaste åren arbetat med effektiviseringar vilket avspeglas i att nettokostnadsavvikelsen sänkts
från 15,3 procent 2015 till 4 procent 2018 och kostnaderna
sänkts med 72 miljoner kronor.
Vikariecenter ingår numera i Vård & omsorgs organisation.
Att byggnationen av nya omsorgsboenden följer den fastlagda planen är av högsta vikt. Om plats inte kan erbjudas
inom skälig tid kan vite utdömas. Detta har skett i ett fall
2019.
Region Halland ersätter hallandskommunerna för vissa
sjukvårdsinsatser. Kommunerna ser att det finns en stor
skillnad mellan ersättningen som erhålls och de kostnader
som kommunen har för sjukvårdsinsatser.
Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats,
med bland annat heltid som norm. Kundernas behov är
inte jämt fördelade under dagen vilket gör det svårt att få
detta att motsvara en heltidstjänst. Personalkostnader är
största kostnadsposten, varför det medför stora utmaningar
att lösa heltid som norm.

Miljoner
kronor

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

Inkomster
Utgifter

-9,2

-13,3

4,1

Netto

-9,2

-13,3

4,1

Löpande investeringar består främst av återinvesteringar
och grundutrustning till vård och omsorgsboenden. Under
2019 slutfördes arbetet med att flytta ut sjuksköterskor,
fysioterapeuter och arbetsterapeuter från Omsorgens hus.
Övriga investeringar består främst av tekniska lösningar
och nyckelfritt låssystem. Projektet med nyckelfritt låssystem har avslutats under året. Förvaltningen avsatt investeringsmedel för att kunna testa nya tekniska lösningar.
Förhoppningen är att flertalet av dessa inköp ska förbättra
arbetsmiljön på ett positivt sätt för medarbetarna.
Förebyggande
verksamhet 3 %

Nämnd <1 %

Gemensam verksamhet, inklusive
vikariecenter 8 %

Hemsjukvård och
rehabilitering 12 %

Bostadsanpassningsbidrag 1 %
Bistånds
handläggning 2 %

Vård & omsorgs
boende 44%

Hemtjänst och larm
30 %

Kostnadsfördelning för Vård & Omsorg.
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Revisionen
Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Intäkter
Kostnader

-2,3

-2,3

-3,0

Netto

-2,3

-2,3

-3,0

Budget,
netto

-2,5

-2,5

-3,0

0,2

0,2

0,0

Avvikelse

Revisionens verksamhet bygger på att årligen väga risker
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av kommunens
olika verksamheter, både i nämnder, styrelser, kommunala
bolag och stiftelser.
Budgeten har utökats med ytterligare två revisorer i samband med ny mandatperiod.

Kommunfullmäktige
Miljoner
kronor

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Kostnader

-2,5

-3,1

-3,9

Netto

-2,5

-3,1

-3,9

Budget,
netto

-2,6

-2,7

-4,2

0,1

-0,4

0,3

Intäkter

Avvikelse

I början på året fick alla förtroendevalda grundläggande
utbildning på grund av ny mandatperiod. Därefter har
kommunfullmäktige fått utbildningar och information
från en rad olika samarbetsorganisationer.

Investeringar
Miljoner
kronor

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

Inkomster
Utgifter

0,0

-1,0

1,0

Netto

0,0

-1,0

1,0
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I budget avsattes medel för upprustning av bland annat
ny teknisk utrustning i kommunfullmäktigesalen. Med
teknisk utrustning avses dels nytt närvaro- och voteringssystem och dels ny ljudutrustning för att förbättra för åhörarna på plats och för bättre ljud i webbsändningarna samt
ny projektor, som också används för webbsändningarna.
Under hösten 2019 har förstudie av ny teknik genomförts
för att upphandling ska kunna genomföras våren 2020.
Inköp av ny talarstol som är tillgänglighetsanpassad har
köpts in och kommer att levereras under 2020

foto: Ciprian Gorga
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AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

I följande avsnitt redovisas kommunens avgiftsfinansierade verksamheter,
Vatten och avlopp, Avfall och återvinning samt Bredband. Dessa verksamheter finansieras genom uttag av avgifter och inte via skatten.

Vatten och Avlopp
Årets resultat
Miljoner kronor
Brukningsavgifter

Bokslut
2018

Budget
2019

Bokslut
2019

139,3

151,6

151,7

Periodiserade inkomster

10,6

12,1

12,2

Verksamhetens intäkter

149,9

163,7

163,9

Kostnader för arbetskraft

-41,6

-50,4

-45,2

Övriga Verksamhetskostnader

-52,2

-52,8

-60,5

Avskrivningar
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens netto
kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-31,6

-42,4

-34,0

-125,4

-145,6

-139,7

24,5

18,1

24,2

6,7

7,7

7,4

-15,8

-20,6

-18,2

Resultat efter finansnetto

15,5

5,2

13,4

Resultatet överfört till det
ackumulerade resultatet

-15,5

-5,2

-13,4

0,0

0,0

0,0

12,7

17,9

26,2

Årets resultat
Ackumulerat resultat för
Vatten och Avlopp

Årets resultat är ett överskott på 13,4 miljoner kronor, att
jämföra med ett budgeterat resultat på 5,2 miljoner kronor.
Årets resultat är därmed 8,2 miljoner kronor bättre än
budgeterat. Orsaken till budgetavvikelsen återfinns på
kostnadssidan.
På kostnadssidan kan avvikelserna kopplas till svårigheter med att rekrytera olika kompetenser så som bland
annat processingenjörer, drifttekniker, miljöingenjörer.
När det gäller avvikelsen på kapitalkostnader så beror det
på att komponentavskrivningen påverkat i större grad än
gentemot budget. Detta måste man inför framtida taxesättningar göra simuleringar på för att se vidare hur detta
påverkar VA-verksamheten.
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Kommunikationen mellan reningsverk och pumpstationer
har fortsatts att uppgraderats. Ett stort arbete har gjorts för
att uppgradera säkerhetssystemen både vid vattenproduktion och reningsverk. Även ökade kostnader för tillsyn har
också påverkat kostnadssidan.
Under 2019 har även en del av VA-verksamheten (Ledningsnät) flyttat in i Teknikens Hus vilket har påverkat
kostnaderna. Bland annat genom att de nya lokalerna
innebär en högre hyreskostnad. Dessutom har det skett en
utrensning av material och avskrivning av lagervärde när
material flyttades till de nya lokalerna.

Redovisningsprinciper
Från 2010 tillämpar Kungsbacka kommun Rådet för
kommunal redovisning, RKR, rekommendation 2,
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.
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.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Balansräkning
Miljoner kronor

Not 1
Not

Bokslut
2018

Bokslut
2019

825,7

1018,1

TILLGÅNGAR

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella
anläggningstillgångar

Miljoner kronor

1

17,7

14,8

843,4

1032,9

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Ingående bokfört värde

669,7

825,7

Nyanskaffning

213,6

223,2

Årets avskrivning

-57,6

-30,8

Utgående bokfört värde

825,7

1018,1

19,9

17,7

Omsättningstillgångar
Förråd
Kundfordringar
Interimsfordringar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

5,7

0

87,3

33,6

0

0

93,0

33,6

936,4

1066,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Ingående bokfört värde
Nyanskaffning

1,1

0,3

Årets avskrivningar

-3,3

-3,2

Utgående bokfört värde

17,7

14,8

843,4

1032,9

Bokslut
2018

Bokslut
2019

56,3

-19,4

Leverantörsskulder

3,9

8,2

Mervärdesskatt

9,0

7,1

Summa materiella
anläggningstillgångar

Not 2

Eget kapital
Ingående eget kapital

-2,7

12,7

Årets resultat

15,5

13,4

Utgående Eget kapital

12,7

26,1

SKULDER
Låneskuld
(lånat av kommunen)

488,2

Periodiserade
anslutningsavgifter

365,2

416,7

70,2

-2,9

SUMMA SKULDER

923,6

1040,1

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

936,4

1066,2

Kortfristiga skulder

Maskiner och inventarier

2

626,3

Miljoner kronor
Kortfristiga skulder
Skuld till kommunen

Interimsskulder
Summa kortfristiga skulder

1,0

1,2

70,2

-2,9

Budget
2019

Bokslut
2019

Investeringar
Miljoner kronor
Inkomster

Bokslut
2018
55,7

46,0

40,0

Utgifter

-86,6

-249,2

-199,9

Netto

-31,0

-203,2

-159,9
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VA-verksamheten har under 2019 genomfört investeringar
för 200 miljoner kronor vilket är mer än dubbelt så mycket
som föregående år. Flera investeringar som försenades
under 2018 har nu blivit slutförda till exempel lednings
arbeten Äskatorp/Hanhals samt Fjärås/Klev.
Det totala utfallet för VA-verksamhetens investeringar
under 2019 landande på 160 miljoner kronor. Det är en
total budgetavvikelse på minus 43 miljoner för 2019.
Avvikelsen gällande utgifterna, som är ett underutnyttjande om 49 miljoner kronor, beror bland annat på att
VA-verksamheten saknat personella resurser men också

att nya uppdrag och arbeten tillkommit och prioriteras
före planerade investeringar, så som exploateringen i bland
annat Inlagsområdet.
Avvikelsen gällande inkomster, ett underskott om 6 miljoner kronor, beror på att vi har en förskjutning på intäktssidan kopplat till utbyggnader. Förra året gick vi exempelvis
med ett större överskott på intäktssidan och för några av de
utbyggnader som genomfört under 2019 så hamnar intäkterna på nästkommande år. Vi har under 2019 inte heller
anslutit lika många VA-föreningar på avtal som tidigare år.

På Hammargårds reningsverk renas vatten innan det leds ut i Kungsbackafjorden. Foto: Ciprian Gorga
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Avfall och Återvinning
Årets resultat
Miljoner kronor
Verksamhetens Intäkter

Bokslut
2018

Budget
2019

Bokslut
2019

84,2

86,4

86,9

Kostnader för arbetskraft

-2,9

-4,2

-3,8

Övriga Verksamhetskostnader

-72,6

-74,8

-70,6

-1,2

-2,9

-1,3

Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-76,7

-81,9

-75,7

Verksamhetens
nettokostnader

7,5

4,5

11,2

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

-0,4

-0,6

-0,3

Resultat efter skatter
och finansnetto

7,1

3,9

10,9

0

0

0

-7,1

-3,9

-10,9

Årets resultat

0,0

0,0

0,0

Ackumulerat resultat för
Avfall och Återvinning

1,1

5,1

12,0

Förändring av avsättning
Resultatet överfört till det
ackumulerade resultatet

För 2019 uppgick resultatet till 10,9 miljoner kronor, vilket
är 7 miljoner bättre än budget. Efter reglering mot fonden
så överförs överskottet till det ackumulerade resultatet som
var 1,1 miljoner kronor efter 2018, vilket innebär ett ackumulerat resultat på 12 miljoner kronor efter 2019. .
Kostnaderna har minskat med 6,4 miljoner och detta beror
på de åtgärder som genomförts tidigare år, främst vad som
gäller transporter 3,5 miljoner, mindre konsultation 0,5
miljoner och lägre personalkostnader 0,5 miljoner. Kapitalkostnaderna har minskat med 1,9 miljoner, som beror på
att vi ej har utfört alla investeringar.

Avsättning för täckning av deponier
Avfall och återvinning har ett antal deponier där avsättningar gjorts för kommande återställningar.
• Barnamossens Deponi har under året haft kostnader på
0,1 miljoner kronor, som har belastat Barnamossens fond
för återställning. Vid utgången av 2019 uppgick fonden
till 66,2 miljoner kronor.
• Svinholmens Deponi har under året erhållit mer medel
om 100 miljoner. Vid utgången av 2019 uppgick fonden
till 102,2 miljoner kronor.
• Övriga kommunala deponier har under året haft kostnader på 0,1 miljoner kronor, som har belastat fonden
Övriga deponier. Vid utgången av 2019 uppgick fonden
till 34,1 miljoner kronor.
Investeringar
Miljoner kronor
Inkomster

Bokslut
2018

Budget
2019

Bokslut
2019

0

0

0

Utgifter

-1 665

-15 059

-1 485

Netto

-1 665

-15 059

-1 485

Budgetavvikelsen på 13,5 miljoner kronor beror till stor
del på försening av utvecklingen av Klovstens området där
den utökade återvinningscentralen skall projekteras och
byggas. Planerade renoveringsarbeten på Åsa återvinningscentral kommer inte ske då den är stängd och ersatt med
en tillfällig i Frillesås. Resterande avvikelser beror på att
renovering av farligt avfall-byggnaderna på återvinningscentralerna har tagit längre till än beräknat.
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Kungsbacka Bredband
Investeringar

Årets resultat
Miljoner kronor

Bokslut
2018

Budget
2019

Bokslut
2019

Verksamhetens intäkter

22,1

28,2

28,4

Inkomster

19,9

10,0

8,4

Kostnader för arbetskraft

-3,3

-5,5

-4,6

Utgifter

-57,1

-54,5

-47,6

Övriga verksamhets
kostnader

-5,3

-6,9

-5,7

Netto

-37,2

-44,5

-39,2

Avskrivningar

-10,2

-11,2

-11,7

Verksamhetens kostnader

-18,8

-23,6

-22,0

3,3

4,6

6,4

Verksamhetens
nettokostnader

0,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

Finansiella intäkter

-3,9

-4,9

-4,8

Resultat efter skatter och
finansnetto

-0,6

-0,3

1,6

Resultatet överfört till det
ackumulerade resultatet

0,6

0,3

-1,6

Årets resultat

0,0

0,0

0,0

-1,2

-0,9

0,4

Ackumulerat resultat för
Kungsbacka Bredband

Årets resultat innan reglering mot fonden är 1,6 miljoner
kronor att jämföra med ett budgeterat resultat på -0,3 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är alltså 1,9 miljoner
kronor bättre än budgeterat. Det positiva resultatet innebär
att fonden hamnar på 0,4 miljoner kronor vid utgången av
2019.
Att verksamhetens resultat blev 1,6 miljoner kronor istället
för budgeterat -0,3 miljoner kronor beror främst på att
kostnaderna för hyrda förbindelser är 2,5 miljoner lägre
och att personalkostnaderna är 0,8 miljoner lägre på grund
av att det tagit längre tid att återbesätta tjänster.
Många nya villor och företag har anslutits under året. Den
totala mängden nya anslutningar via kommunikations
operatören under 2019 är 913 stycken.

74

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2019

Miljoner kronor

Bokslut
2018

Budget
2019

Bokslut
2019

Fibernätet har byggts ut för 48 miljoner kronor under 2019
och det är 11 miljoner kronor mindre än 2018. Årets utfall
visar en avvikelse mot budget med 5,3 miljoner kronor.
Budgetavvikelsen beror på att byggnationen sker löpande
och anslutningarna faktureras efter att anslutningen är
klar. Vi har också under året uppdaterat vår nätutrustning.
Anslutningstakten är fortfarande relativt hög vilket medfört att intäkterna uppgått till 8,4 miljoner vilket dock är
1,6 miljoner miljoner mindre än budget.
En del av avvikelsen på investeringarna beror också på att
vissa stora projekt som tex, samförläggning med byggnationen av nya Onsalavägen är försenat och dessa investeringar skjuts på framtiden.
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Resultaträkning och kassaflödesanalys
RESULTATRÄKNING

Kommunen
Not

Verksamhetens intäkter

1,3

1 125

1 179

1 350

1 416

Verksamhetens kostnader

2,3

-5 345

-5 636

-5 392

-5 703

Avskrivningar

Budget 2019

4

Verksamhetens nettokostnader

2018

Koncernen

miljoner kronor

2019

2018

2019

-293

-315

-361

-406

-4 774

-4 513

-4 771

-4 403

-4 694

Kommunalskatt

5

4 661

4 484

4 661

4 485

4 661

Generella statsbidrag och utjämning

6

278

226

332

226

332
298

Verksamhetens resultat

165

197

221

308

Finansiella intäkter

7

12

20

16

19

16

Finansiella kostnader

8

-82

-46

-62

-125

-106

95

171

176

202

208

0

0

0

0

171

176

202

208

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster (netto)
Årets resultat

95

KASSAFLÖDESANALYS
miljoner kronor

Kommunen
Not

Koncernen

Budget 2019

2018

2019

2018

2019

95

171

176

202

208

362

294

315

362

408

0

-28

114

-28

114

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital 24

2

-5

4

4

13

458

432

609

540

743

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

15

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder

22

Kassaflöde från den löpande verksamheten

0

-3

0

0

111

-4

99

-41

110

76

-35

91

-1

568

619

567

729

702

0

-1

0

-1

-1 161

-835

-1 061

-1 066

-1 521

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

10

Investering i materiella anläggningstillgångar

11

Investeringsinkomster

21

37

46

37

46

9

12

9

12

9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella anläggningstillgångar

12

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-100

0

0

0

-1 161

-886

-1 006

-1 017

-1 467

755

300

400

484

640
-19

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

20

Amortering av skuld

20

Förändring långfristiga fordringar

13

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Bidrag till statlig infrastruktur
Årets kassaflöde

0

-13

1

1

1

1

755

301

401

472

623

0

0

0

0

0

162

34

-38

185

-142

Likvida medel vid årets början

16

194

160

194

227

412

Likvida medel vid årets slut

16

356

194

156

412

270
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Balansräkning				
BALANSRÄKNING
miljoner kronor

Kommunen
Not

Budget 2019

Koncernen

2018

2019

2018

2019

1

1

1

1

5 605

4 806

5 601

8 428

9 584

537

537

590

548

602

11

6 142

5 343

6 191

8 976

10 186

Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital

12

209

209

209

60

60

Långfristig utlåning

13

11

11

10

11

10

219

219

219

71

70

13

13

34

13

34

6

6

5

8

7

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

10

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

14

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd
Fastigheter för försäljning

20

20

23

20

23

Fordringar

15

420

420

424

441

478

Kassa och bank

16

357

194

156

412

270

803

640

608

881

779

7 177

6 215

7 053

9 940

11 069

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

95

171

176

202

209

1 873

1 592

1 764

1 831

2 033

17

1 968

1 764

1 939

2 033

2 241

Pensioner inklusive särskild löneskatt

18

1 677

1 675

1 689

1 675

1 689

Övriga avsättningar

19

103

102

225

102

225

Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar

Avsättning för skatter
Summa avsättningar

0

0

0

73

76

1 780

1 777

1 914

1 850

1 990

1 705

950

1 359

4 225

4 857

Skulder
Långfristiga skulder

20

Investeringsinkomster

21

672

672

823

672

823

Kortfristiga skulder

22

1 053

1053

1 017

1160

1 159

3 429

2 674

3 199

6 057

6 839

7 177

6 215

7 053

9 940

11 069

27,4%

28,4%

27,5%

20,5%

20,2%

3 059

3 283

24

23

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Soliditet
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser

23

Övriga säkerheter och panter

-

-

299

299

Andel pensionsutfästelse Räddningstjänsten

14

13

14

13

Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner, 5 personer

19

21

19

21

Förvaltade stiftelsers kapital

42

53

42

53
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Noter
I noterna hittar du specifikationer av posterna i Resultaträkning, Balansräkning samt Kassaflödesanalys.
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS

Kommunen

miljoner kronor

2018

Koncernen
2019

2018

2019

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

24,8

51,8

451,3

452,9

Hyror och arrenden

105,2

118,5

Bidrag

379,2

353,0

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

Taxor och avgifter

142,8

150,2

Exploateringvinster

14,3

45,9

Realisationsvinster

8,2

6,9

Summa verksamhetens intäkter

1 126

1 179

1 351

1 416

Övriga upplysningar
Intäkter har värderats, upplysts och redovisats i enlighet med RKR rekommendation R2. Gatukostnadsersättningar och privata investeringsbidrag
r edovisas i likhet med tidigare rekommendation 18.1, med stöd av RKR R2 beslutad i juni 2019.

Not 2 Verksamhetens kostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

-18,7

-22,8

Lämnade bidrag

-174,3

-169,7

Köp av huvudverksamhet

-925,3

-960,7

Löner och sociala avgifter

-3 212,6

-3 315,4

Pensionskostnader inklusive löneskatt

-166,1

-161,9

Lokalhyror och markhyror

-204,9

-211,7

-81,5

-84,9

-3,2

-10,6

0,0

-100,0

-70,0

-73,4

Övriga tjänster
Realisationsförluster
Ökning av avsättning för deponi
Bränsle, energi och vatten
Övriga kostnader*
Summa verksamhetens kostnader

-488,1
-5 345

-524,8
-5 636

-5 392

-5 703

* 2019 ändrades redovisning av basbeloppsuppräkning för pensioner. Jämförelsetalet för kommun samt koncern för 2018 är justerade.

Not 3 Jämförelsestörande poster
Realisationsvinst exploatering
Intäkter
Kostnader
Ökning av avsättning för deponi
Summa jämförelsestörande poster

14,3

45,9

14,3

45,9

34,8

49,8

34,8

49,8

-20,5

-3,9

-20,5

-3,9

0,0

-100,0

0,0

-100,0

14

-54

14

-54

Övriga upplysningar
Under 2019 redovisas realisationsvinster från exploateringsverksamheten samt ökad a
 vsättning för Svinholmens deponi som jämförelsestörande poster.
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS

Kommunen

miljoner kronor

2018

2019

2018

Koncernen
2019

-73,9

-78,0

-75,0

-78,3

-219,4

-235,4

-286,2

-305,7

0,0

0,0

0,0

-20,0

Not 4 Av- och nedskrivningar
Maskiner och inventarier
Fastigheter & tekniska anläggningar
Nedskrivning/återföring av nedskrivning
Finansiell leasing
Summa av- och nedskrivningar

0,0
-293

-1,1

0,0

-2,4

-315

-361

-406

4 501,4

4 694,7

4 501,4

4 694,7

-5,0

-35,8

-5,0

-35,8

-11,8

2,0

-11,8

2,0

Övriga upplysningar
Från och med 2019 redovisas leasingavtal för fordon tecknade från 2019-01-01 som finansiell leasing.

Not 5 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär avräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

4 485

4 661

4 485

4 661

Övriga upplysningar
Slutavräkningen baseras på SKR (Sveriges kommuner och regioner) cirkulär 19:58 i enlighet med rekommendation R2 från RKR (Rådet för kommunal
r edovisning).
Slutavräkning 2018
Slutavräkningen för 2018 års skatteintäkter blev totalt -37 kronor per invånare. Avräkningen regleras i januari 2020. I bokslutet 2018 redovisades en
preliminär slutavräkning om -63 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på 24 kronor per invånare som påverkar bokslut 2019, 2,0 miljoner
kronor.
Preliminär slutavräkning 2019
Preliminär slutavräkning för 2019 har redovisats enligt SKRs prognos, -430 kronor per invånare, 35,8 miljoner kronor.

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunal fastighetsavgift

159,2

165,6

159,2

165,6

Inkomstutjämning, avgift

-13,2

0,0

-13,2

0,0

Inkomstutjämning, bidrag
Kostnadsutjämning, bidrag
Strukturbidrag
Utjämningsavgift LSS

0,0

12,8

0,0

12,8

66,4

99,1

66,4

99,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-27,9

-19,2

-27,9

-19,2

Regleringsavgift/-bidrag

12,8

58,4

12,8

58,4

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar

14,4

14,9

14,4

14,9

Statsbidrag bostadsbyggande från Boverket

10,9

0,0

10,9

0,0

Statsbidrag ensamkommande unga över 18 år
Summa generella statsbidrag och utjämning

3,2
226

0,0
332

3,2
226

0,0
332

Not 7 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar

8,4

6,3

Ränteintäkter

5,5

3,6

5,6

3,7

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0,1

0,0

0,1

0,0

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

6,1
20

6,3
16

7,7

5,7

6,0
19

6,3
16
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS

Kommunen

miljoner kronor

2018

2019

2018

Koncernen
2019

-5,7

-7,4

-85,4

-51,1

Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnad på långfristiga lån
Övriga räntekostnader
Ränta samt basbeloppsuppräkning på pensionsavsättning*
Finansiell leasing
Summa finansiella kostnader

-1,3

-1,3

-1,3

-1,4

-38,8

-53,0

-38,8

-53,0

0,0
-46

-0,1
-62

0,0
-125

0,0
-106

* 2019 ändrades redovisning av basbeloppsuppräkning för pensioner Jämförelsetalet för kommun samt koncern för 2018 är justerade.
Övriga upplysningar
Från och med 2019 redovisas leasingavtal för fordon från 2019-01-01 som finansiell leasing.

Not 9 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Rossared

3,2

3,2

Hede 3:19

0,3

0,3

Frillesås Rya 2:128

2,1

2,1

Släps Hagen

3,5

3,5

Kolla Bengtsson

3,1

Övrigt

0,2

0,3

0,2

0,3

Kungsbacka Buera 16:27

0,0

4,1

0,0

4,1

0,0

4,0

0,0

4,0

Del av Kungsbacka Inlagsgärde 1
Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar

12

3,1

8

12

8

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde

3,1

1,5

3,1

1,5

-2,5

-0,2

-2,5

-0,2

Ackumulerade värdeförändringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Bokfört värde

1

1

1

1

Redovisat värde vid årets början

1,3

0,6

1,3

0,6

Årets investeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utrangeringar och avyttringar

0,0

-0,3

0,0

-0,3

Ackumulerade avskrivningar

Anskaffningsvärde

0,0

3,1

0,0

3,1

Ackumulerade avskrivningar

0,0

-2,9

0,0

-2,9

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-0,7

-0,6

-0,7

-0,6

Övriga förändringar

0,0

1,5

0,0

1,5

Redovisat värde vid årets slut

1

1

1

1

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år

2

2

2

2

Summa immateriella anläggningstillgångar

1

1

1

1

Övriga upplysningar

Linjär avskrivning tillämpas för immateriella tillgångar. Se avsnitt om redovisningsprinciper.
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS

Kommunen

miljoner kronor

2018

2019

2018

Koncernen
2019

7 705,9

8 697,6

12 113,4

13 556,0

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde

-2 899,9

-3 096,7

-3 685,3

-3 972,1

Bokfört värde

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

4 806

5 601

8 428

9 584

Redovisat värde vid årets början

4 217,3

4 805,9

7 678,3

8 428,0

698,4

929,7

935,5

1 399,9

-6,1

-4,9

-26,4

-20,8

7,1

41,9

33,1

61,3

-1,0

-37,0

6,7

-40,5

0,0

0,0

0,0

-20,0

Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar
varav anskaffningsvärde
varav ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år

0,0

0,0

0,0

0,0

-218,8

-234,7

-287,6

-308,1

115,2
4 806

104,9
5 601

128,0
8 428

104,9
9 584

22,5

24,4

30,0

31,9

1 552,7

1 653,9

1 577,2

1 680,1

-1 015,6

-1 073,1

-1 029,3

-1 087,8

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar
Bokfört värde

537

581

548

592

Redovisat värde vid årets början

470,1

537,1

479,6

548,0

Årets investeringar

140,1

122,9

142,5

124,8

-0,5

-1,7

-0,5

-1,7

3,6

19,7

-34,4

20,1

-3,1

-18,0

34,9

-18,4

Utrangeringar och avyttringar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år
Finansiell leasing fordon
Summa materiella anläggningstillgångar

0
0
-73,8
1,2
537
8,3
0,0
5 343

0,0
0,0
-78,0
0,5
581
8,5
9,3
6 191

0
0
-74,9
1,2
548
8,3
0,0
8 976

0,0
0,0
-79,4
0,5
592
8,5
9,3
10 186

Övriga upplysningar
Gränsdragning mellan kostnad och investering: Belopp överstigande 50 000 och varaktighet längre än 3 år.
Bestämd mängd och fast värde: För inventarier som används i kommunens verksamhet tillämpas regeln om bestämd mängd och fast värde.
Anskaffningsvärde: Ränta under byggtid har aktiverats för projekt överstigande 5 miljoner baserat på kommunens genomsnittliga upplåningränta. Totalt
aktiverat belopp 2019 uppgår till 1,4 miljoner kronor.
Avskrivning: Linjär avskrivning. Komponentredovisning tillämpas.
Avskrivningstider: Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar förutom för inventarier.
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS

Kommunen

miljoner kronor

2018

2019

2018

Koncernen
2019

0,1

0,1

0,1

0,1

Eksta Bostads AB, Tempohus*

150,0

150,0

0,0

0,0

Redovisat värde vid årets slut

150

150

0

0

49,6

49,2

49,6

Not 12 Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital
Aktier
Fastighets AB S:ta Gertrud

Andelar
Kommuninvest ekonomisk förening

49,2

Vindkraftsandelar

0

0,0

0,8

0,8

Övriga

0,3

0,3

0,5

0,5

Redovisat värde vid årets slut

50

50

51

51

Grundfondskapital och bostadsrätter
Grundfondskapital Tjolöholm

8,8

8,8

8,8

8,8

Bostadsrätter

0,3

0,3

0,3

0,3

Redovisat värde vid årets slut
Summa aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital

9

9

9

9

209

209

60

60

* Från 2019 ingår Tempohus i koncernen för Eksta bostadsbolag. Jämförelsetalet för 2018 är justerat med aktieägartillskottet 2018.

Not 13 Långfristig utlåning
Lån till föreningar

0,2

0,1

0,2

0,1

VA-lån

2,6

2,0

2,6

2,0

Förlagslån Kommuninvest

7,8

7,8

7,8

7,8

Deposition HVB

0,0

0,0

0,2

0,1

Summa långfristig utlåning

11

10

11

10

13,4

12,6

13,4

12,6

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur
Ingående saldo
Nya bidrag till statlig infrastruktur

0,0

22,8

0,0

22,8

Årets upplösningar

-0,8

-1,7

-0,8

-1,7

Summa bidrag till statlig infrastruktur

13

34

13

34

12,6

11,8

12,6

11,8

0,0

21,9

0,0

21,9

Objekt med bidrag till statlig infrastruktur
Åsa station
Må
Summa objekt med bidrag till statlig infrastruktur

13

34

13

Övriga upplysningar
Åsa station: Bidraget avser byggande av ny tågstation i Åsa, enligt kommunfullmäktiges beslut om godkännande av genomförandeavtal 2011 och
slutredovisning från Trafikverket 2014.
Må: Bidraget avser åtgärder i den statliga infrastrukturen i anslutning till exploatering av Må. Beslut om exploateringsavtl i Kommunfullmäktige.
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Kommunen

miljoner kronor

2018

2019

Koncernen
2018

2019

Not 15 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

89,7

115,6

84,5

113,1

178,4

187,7

179,4

201,9

varav mervärdesskatt

59,8

56,7

-

-

varav fastighetsavgift

Diverse kortfristiga fordringar

115,5

126,1

-

-

varav fordran på staten

0,6

2,8

-

-

Förutbetalda kostnader

119,6

93,9

144,8

136,7

32,6

26,6

32,2

26,6

Upplupna intäkter
varav kommunalskattefordran
Summa kortfristiga fordringar

0,0
420

0,0
424

441

478

Not 16 Kassa och bank
Kassa och handkassor
Plusgiro

0,1

0,1

0,1

0,1

4,9

1,6

4,9

1,6

Bank*

188,7

154,1

407,0

268,6

Summa kassa och bank

194

156

412

270

* Från 2019 ingår Tempohus i koncernen för Eksta bostadsbolag. Jämförelsetalet för 2018 är justerat med aktieägartillskott som erhölls 2018.

Not 17 Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
Årets resultat
Justering eget kapital
Summa eget kapital
Resultatfonder redovisat värde vid årets början
Resultatfonder förändring

1 592,2

1 763,5

1 832,0

2 034,0

171,3

175,7

202,0

209,0

0,0
1 764

0,0
1 939

193,9

200,1

6,2

99,3

0,0
2 034

0,0
2 243

Övriga upplysningar
Resultatfonderna infördes 2002 och är specificerade för respektive nämnd inom eget kapital. Särskilt regelverk för avsättning och uttag ur resultatfonden
har fastställts av kommunfullmäktige.

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsatt till pensioner inklusive ÖK-SAP och OPF-KL
Ingående avsättning inklusive löneskatt
Nya förpliktelser under året

356,7

391,6

356,7

391,6

39,5

48,4

39,5

48,4

0,0

0,0

0,0

0,0

36,8

36,7

36,8

36,7

7,5

11,0

7,5

11,0
0,0

Varav
Förändring diskonteringsränta
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning avsatt till pensioner inklusive ÖK-SAP och OPF-KL

-4,6

0,0

-4,6

-0,2

0,6

-0,2

0,6

-11,2

-12,5

-11,2

-12,5

6,6

8,5

6,6

8,5

392

436

392

436
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Kommunen

miljoner kronor

2018

2019

2018

Koncernen
2019

1 344,2

1 282,7

1 344,2

1 282,7

7,3

34,1

7,3

34,1

Sänkning diskonteringsränta

0,0

0,0

0,0

0,0

Bromsen

0,0

0,0

0,0

0,0

24,7

32,5

24,7

32,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-17,4

1,6

-17,4

1,6

Årets utbetalningar

-55,8

-57,9

-55,8

-57,9

Förändring löneskatt

-12,3

-5,7

-12,3

-5,7

Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen
Ingående avsättning inklusive löneskatt
Nya förpliktelser under året
Varav

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering
Övrig post

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inklusive löneskatt

1 283

1 253

1 283

1 253

Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

1 675

1 689

1 675

1 689

Aktualiseringsgrad

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

Övriga upplysningar
Kungsbacka kommun redovisar pensionsåtagandet enligt fullfonderingsmodellen vilket innebär att hela pensionsåtagandet lyfts in i balansräkningen.
Förfarandet innebär ett avsteg gentemot lag om kommunal bokföring och redovisning. Effekten på årets resultat uppgår till +29,4 miljoner kronor.
E ffekten i balansräkningen uppgår till 1 253 miljoner kronor.

Not 19 Övriga avsättningar
Återställning av Barnamossens deponi
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar

66,4

66,3

66,4

66,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna belopp

Utgående balans Barnamossens deponi

66

66

66

66

Avsättningen gäller återställning av avfallsdeponi. Barnamossen stängdes 31 december 2008. Enligt utredning gjord 2015 beräknas sluttäckningsarbetet
pågå mellan år 2016–2040 och ca hälften av kostnaden kommer att uppstå mellan 2016–2021, resterande kostnad mellan 2021–2040.
Området är uppdelat i flera etapper och totalkostnaden för samtliga etapper har beräknats till ca 69 miljoner kronor. En osäkerhetsanalys har utförts där
dels volymen massor som krävs och dels inköpspriset på utifrån tillförda massor varierar. Osäkerhetsanalysen visar att kostnaden bedöms ligga mellan
ca 28 miljoner och ca 123 miljoner kronor. Spannet visar att det finns stora osäkerheter angående kostnader i projektet. Det stora kostnadsspannet beror
huvudsakligen på inköpspriset för tillförda massor, men även den totala volymen massor har stor påverkan på kostnaderna. I nuläget finns det inga indikationer som föranleder att göra ytterligare avsättningar i området.

Återställning av Svinholmens deponi
Redovisat värde vid årets början

2,3

2,2

2,3

2,2

Nya avsättningar

0,0

100,0

0,0

100,0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Outnyttjade belopp som återförts

Ianspråktagna belopp

0,0

0,0

0,0

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående balans Svinholmens deponi

2

102

2

102

Beräkning av täckning av Svinholmens deponi gjordes av Norkonsult 2016. En kompletterande beräkning har gjorts med uppskattningar om skydd för
stigande havsnivåer, kontroll och omhändertagande av dag- och ytvatten m.m. Totalt bedöms det kosta 128 miljoner med en osäkerhet på 15–20 procent.
Vi har gjort en avsättning på 100 miljoner 2019.
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Kommunen

miljoner kronor

2018

2019

2018

Koncernen
2019

34,5

34,1

34,5

34,1

Övriga deponier
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

-0,1

-0,4

-0,1

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna belopp

Utgående balans övriga deponier

34

34

34

34

Avsättningen gäller undersökningar, utredningar och kostnadsbedömningar för återställanden av ett antal nedlagda före detta kommunala deponier i
kommunen. Mer att läsa om respektive deponi finns under årsredovisningens avsnitt "Avfall och Återvinning".

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur
Må

0

22,6

0

22,6

Utgående balans bidrag till statlig infrastruktur

0

23

0

23

102

225

102

225

Ingående låneskuld

650

950

3 765

4 234

Årets amorteringar

0

0

-13

-19

300

400

482

643

-9

-11

950

1 350

4 225

4 848

Summa övriga avsättningar

Not 20 Långfristiga skulder

Nyupptagna lån
Kortfristig del av långfristig skuld
Summa långfristiga skulder
Kreditgivare
Stadshypotek

100

50,0

-

-

Kommuninvest

850

1 300,0

-

-

Summa kreditgivare

950

1 350

Genomsnittlig upplåningsränta
Genomsnittlig räntebindningstid (år)

0,68%

0,60%

1,30%

0,96%

1,97

2,60

2,94

2,82

Lån som förfaller inom
0–1 år

100

200

852

1 140

1–2 år

50

150

633

723

2–3 år

150

250

625

791

3–4 år

250

300

486

868

4–5 år

300

100

865

345

5–6 år

100

200

341

542

150

338

334

7–8 år

25

116

8–9 år

116

6–7 år

Långfristig leasingskuld
Summa långfristig leasingskuld
Summa långfristiga skulder

0

9,3

0

9,3

0

9

0

9

950

1 359

4 225

4 857
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Kommunen

miljoner kronor

2018

2019

2018

Koncernen
2019

54,7

54,7

54,7

54,7

2,8

1,3

2,8

1,3

Not 21 Investeringsinkomster
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde
Nya investeringsbidrag under året
Resultatförda investeringsbidrag

-2,8

-2,9

-2,8

-2,9

Delsumma

54,7

53,1

54,7

53,1

Förutbetalda anslutningsavgifter, ingående värde

277,1

436,4

277,1

436,4

Nya anslutningsavgifter under året

169,9

70,0

169,9

70,0

-120,5

0,0

-120,5

0,0

Resultatförda avgifter

Varav korrigering nettoredovisade anslutningsavgifter

-10,6

-14,9

-10,6

-14,9

Delsumma

436,4

491,5

436,4

491,5

Gatukostnadsersättningar ingående värde

182,6

180,6

182,6

180,6

Nya gatukostnadsersättningar under året

4

103,6

4

103,6

Resultatförda ersättningar

-6

-6,2

-6

-6,2

Delsumma

180,6

278,0

180,6

278,0

Summa investeringsinkomster

672

823

672

823

Investeringsinkomsterna periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
Övriga upplysningar
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt över samma period som den tillgång de avser att
finansiera.
Gatukostnadsersättningarna periodiseras över samma tid som den investering de avser att finansiera vilket ligger i linje med RKRs
beslut om rekommendation R2 i juni 2019.

Not 22 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och koncern
Leverantörsskulder

9,9

10,7

9,9

10,7

375,4

325,2

424,3

404,2

Moms och punktskatter

17,5

15,8

17,5

15,8

Personalens skatter och avgifter

55,2

52,3

55,3

52,4

Övriga kortfristiga skulder

48,1

42,6

59,0

54,6

varav statsbidragsskuld

47,8

42,2

-

-

Förutbetalda intäkter

47,0

77,3

84,4

115,9

varav VA, bredband - och renhållningsabonnenter

13,9

38,5

-

-

0,0

13,0

-

-

499,6

480,5

509,5

492,9

31,4

33,0

-

-

varav semesterlöneskuld

192,6

192,3

-

-

varav arbetsgivaravgifter

65,2

63,5

-

-

Handpenningar exploatering
Upplupna kostnader
varav upplupna löner

varav upplupen pensionskostnad för avgiftsbestämd del
Summa kortfristiga skulder
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Kommunen

miljoner kronor

2018

2019

Koncernen
2018

2019

Not 23 Borgensåtagande
Kommunägda företag, Eksta Bostads AB

3 035,4

3 259,9

-

-

Bostadsförsörjning

10,3

10,2

10,3

10,2

Föreningar

12,9

12,7

12,9

12,7

Övriga bolag
Summa borgensåtagande

0,0
3 059

0
3 283

0,4

0,4

24

23

Kungsbacka kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått lika
lydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken
på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsbacka kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kungsbacka
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 469 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 460 miljoner kronor.

Not 24 Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital
Årets resultat

171

175,7

202,4

208,5

Avskrivningar

294,0

315,0

362,4

408,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nedskrivningar
Utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

-27,5

15,0

-27,5

15,0

Övriga avsättningar

0,0

100,0

0,0

100,0

Återförda avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,8

-1,7

-0,8

-1,7

Avsättningar pensioner

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur
Övriga ej likvidpåverkande poster
Summa medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital

-5,0
432

4,5
609

4,0
540

13,0
743

Upprättade särredovisningar
Särredovisning har upprättats för Vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Särredovisning har upprättats för Renhållningsverksamheten.
Särredovisning har upprättats för Bredbandsverksamheten.
Särredovisningarna återfinns under avsnittet Avgiftsfinansierade verksamheter i årsredovisningen.

Kostnad för räkenskapsrevision
Delårsbokslut

0,1

0,1

-

-

Årsbokslut

0,1

0,1

-

-

Uppskattad andel för förtroendevaldas granskning av räkenskapsrevision

0,1

0,2

-

-

Löpande granskning

0,1

0,1

-

-

Summa kostnad för räkenskapsrevision

0,4

0,5

Den totala kostnaden för revision uppgår till 3,0 miljoner kronor för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår
till 1,6 miljoner kronor.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning används som en grund för framtida beslut och när ansvar ska utkrävas.
Redovisningen ska förmedla en rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. I följande
avsnitt beskriver vi de regler som vi följt i vår redovisning samt de avsteg som föreligger.
Den kommunala redovisningen regleras genom lag om
kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Lagen
stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska
fullgöras enligt god redovisningssed, vilket definieras som
praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Lagstiftningen kompletteras med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Detta
innebär bland annat att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
• Skulder har upptagits till de belopp varmed de beräknas
flöda ut.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt
god redovisningssed.

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras
på Sveriges kommuner och regioners (SKR) decemberprognos i enlighet med rekommendation R2 från Rådet för
kommunal redovisning.
Avsättningar
Under 2015 och 2016 gjordes kostnadsbedömningar för
sluttäckning av nedlagda deponier i kommunen avseende
bland annat Barnamossen och Svinholmen. Avsättningar
har tagits upp till de belopp som bedöms krävas för att
reglera förpliktelserna som kommunen har. Under 2019 har
utökad avsättning avseende Svinholmen gjorts med 100
miljoner kronor. Avsättningarnas storlek per sista december 2019 är 202 (102) miljoner kronor.
Avskrivningar
Vi använder nominell metod för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt
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anskaffningsvärde. Huvudprincipen är att avskrivning
påbörjas månaden efter att tillgången tas i bruk.
Avskrivningstiden baseras på bedömd nyttjandetid uppdelat per komponent.

Komponentavskrivning
Ett förtydligat krav på komponentavskrivning gjordes av
Rådet för Kommunal redovisning i december 2012. Övergången till komponentavskrivning har i Kungsbacka skett
etappvis. Under 2016 har komponentindelning införts för
lokaler och fritidsanläggningar. Under 2017 infördes komponentindelning på investeringar i infrastruktur. Under
2018 har komponentindelning gjorts av vatten-, avloppoch renhållningsanläggningar.
Gränsdragning mellan drift och investering
För gränsdragning mellan investering och underhåll
gäller att när en anläggningstillgång eller komponent i
en anläggning byts ut eller nyanskaffas redovisas det som
en investering. Kostnader för akut underhåll, åtgärder för
skadegörelser samt måleriarbeten definieras som återställande av en byggdel, och redovisas som driftkostnad vid
anskaffningen.
Gatukostnadsersättningar
och investeringsbidrag
Under 2019 beslutade Rådet för kommunal redovisning i
olika omgångar om rekommendation avseende redovisning
av intäkter. 2019 redovisar kommunen gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag som långfristig skuld och
periodiserar inkomsten över samma nyttjandetid som den
investering bidraget/ersättningen avser att täcka. Redovisningen ligger i linje med rådet för kommunal redovisnings
beslut om rekommendation R2 i juni 2019.
I oktober 2019 beslutade rådet för kommunal redovisning
om en revidering av rekommendation R2. Innebörden är
att bidrag från privata aktörer ska resultatföras i takt med
att anläggningen byggs ut. Rekommendationen gäller från
och med 2020.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Handpenningar exploatering
Handpenningar i pågående exploateringsområden redovisas som kortfristig skuld till dess att resultatföring sker.
Lånekostnader
Ränta under byggtid, kreditivränta, tillämpas för projekt över 5 miljoner kronor, som pågår under mer än ett
kalenderår. Kreditivränta beräknas med samma räntesats,
kommunens genomsnittliga upplåningsränta, som 2019 är
0,59 procent för både utgifter och inkomster. Motivet är att
internräntan bättre avspeglar kommunens kostnader över
tiden och är mer fast än marknadsräntan. Om marknadsräntor skulle användas måste olika räntesatser tillämpas för
tillgodohavanden och skulder.
Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunen har enligt lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47) rätt att lämna bidrag till statlig infrastruktur. Av lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) framgår att sådana bidrag antingen kan
redovisas som en kostnad i resultaträkningen eller tas
upp i balansräkningen under posten Bidrag till statlig
infrastruktur. Vilka bidrag som tagits upp samt beslutad
avskrivningstid framgår av not.
Leasing
Från och med 2019 redovisas leasingavtal avseende bilar
med startdatum från 2019-01-01 som finansiell leasing.
Tidigare avtal redovisas likt tidigare år som operationell
leasing.
Jämförelsestörande poster
De poster som vi i tilläggsupplysningarna redovisat som
jämförelsestörande har bedömts att på ett tydligt sätt
påverka jämförelsen med motsvarande poster tidigare år.
Någon beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempelvis skillnaden mellan vad som är jämförelsestörande i
finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförelsestörande i verksamhetens kostnader.
För 2019 har avsättning till Svinholmens deponi samt
reavinster från exploateringsverksamheten tagits upp som
jämförelsestörande poster. Omfattningen av dessa framgår
i not.

Sammanställda räkenskaper
– koncernredovisning
De sammanställda räkenskaperna omfattar kommunens
och koncernen Eksta Bostads AB:s verksamhet. Från
2019 inkluderas Tempohus i Kungsbacka AB, som är ett

dotterbolag till Eksta Bostads AB i de sammanställda
räkenskaperna.
Undantagsregeln om företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning har tillämpats för de övriga koncernföretagen, Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets AB S:ta Gertrud.

Förändrade redovisningsprinciper under 2019
Leasingavtal avseende fordon tecknade från 2019 redovisas
som finansiell leasing. Detta innebär att de tagits upp i
kommunens balansräkning som såväl tillgång som skuld.
Beloppet som tagits upp i kommunens balansräkning
uppgår till 9,3 miljoner kronor.
Inkomna handpenningar vid försäljning av exploateringsfastigheter redovisas som kortfristig skuld. Tidigare har
dessa nettoredovisats som omsättningstillgång.
Basbeloppsförändringen på pensionsskulden redovisas som en
finansiell kostnad från och med 2019. Tidigare har dessa
redovisats som en övrig kostnad.

Avsteg från gällande lagstiftning
Pensioner
Vi avviker från gällande lagstiftning då kommunen redovisar pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen. Detta
innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen
som en avsättning. I enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska en förpliktelse att
betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte
tas upp som skuld eller avsättning.
Motiven för att redovisa enligt fullfondering är att det ger
en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning
och att de grundläggande principerna om öppen och tydlig
redovisning följs på ett bättre sätt. Ställningstagandet
grundar sig på beslut i kommunfullmäktige.
Pensionsavsättningens storlek baseras på KPA:s pensionsberäkning, gjord enligt beräkningsmodellen RIPS 19. Den
avgiftsbestämda delen redovisas som kortfristig skuld. Vid
utbetalning beräknas ålderspension till förtroendevalda
och pensionsförmån till chefspersonal av KPA och ingår i
redovisad avsättning.
Pensionsförmåner till förtroendevalda enligt det nya
avtalet OPF-KL har beräknats av KPA och redovisas som
avsättning.
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REVISIONEN

Redogörelse för revisionen år 2019
Granskning av inköp och upphandling
samt leverantörs- och avtalsuppföljning
Granskningen visade att nämnden för service säkerställt
att inköp genomförs i enlighet med lagar och riktlinjer
samt en ändamålsenlig samverkan, men inte fullt ut säkerställt ändamålsenlig leverantörs- och avtalsuppföljning.
Nämnderna för teknik, individ- och familjeomsorg samt
gymnasium och arbetsmarknad bedömdes delvis ha säkerställt en ändamålsenlig samverkan.
Nämnden för service rekommenderas att säkerställa att det
sker en systematisk leverantörs- och avtalsuppföljning av
såväl de affärsmässiga som de kvalitativa aspekterna. Därtill rekommenderades nämnden för service att tydliggöra
gränsdragningen för uppföljningsansvar mellan service
och övriga förvaltningar. Avslutningsvis rekommenderas
nämnden för service att tydliggöra gränsdragningen avseende slutligt beslutsfattande i referensgrupperna i de fall
då inköp och andra förvaltningar har olika uppfattning.
Vidare rekommenderas nämnderna för teknik, individoch familjeomsorg samt gymnasium och arbetsmarknad
att utse kontaktpersoner och sakkunniga i enlighet med
tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn.

Granskning av IT-säkerhet
Granskning visade att det finns flera förbättringsområden.
Arbetet med att följa upp och ta beslut om styrnings
dokument är det största förbättringsområdet. Granskningen lyfter också fram uppföljning av extern leverantör
och kontroll av behörigheter samt utbildning som förbättringsområden. Granskning är dels övergripande för
kommunen och dels berör den systemet Combine, ett
webbaserat stödsystem för kommunal socialtjänst.
Kommunen rekommenderas att fortsätta arbetet utifrån
framtagen handlingsplan. Innehåll, omfattning, mål och
vision bör tydligt definieras i kommunens styrdokument
för informationssäkerhet. Därtill rekommenderades
kommunen att säkerställa uppföljning av externa utförares
arbete med programförändringar i Combine. Kommunen
rekommenderas att inkludera rätten till insyn i leverantörs
arbete med IT-säkerhet i avtal. Vidare rekommenderas
kommunen att säkerställa att gemensamma kontroller
utformas för standardisering av genomförande av perio92
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diska genomgångar av användare och vilka roller/behörigheter de har. I granskningen framkommer ytterligare
rekommendationer.

Granskning av investeringsprocessen
Granskningen visar att det överlag finns rutiner för investeringsprocessen. Dessa utgörs bland annat av rutinen för
lokalplaneringsprocessen och lokalinvesteringar, regler för
investeringsredovisning samt upphandlingspolicy. Därutöver finns ett antal mallar, exempelvis för komponentavskrivning. Resultatet av genomförd stickprovsgranskning
indikerar att befintliga mallar och rutiner efterlevs.
Kommunstyrelsen och nämnden för service rekommenderas upprätta dokumenterad rutin för att säkerställa att
driftbudget beaktar beslut om investeringar. Vidare rekommenderas kommunstyrelsen och nämnden för service att
upprätta en dokumenterad rutin för att säkerställa att eventuella nedskrivningsbehov identifieras årligen, exempelvis
i samband med årsbokslut. I granskningen rekommenderas
även kommunstyrelsen och nämnden för service att upprätta en tydlig beskrivning av vilka leverantörskontroller
som ska genomföras under projektens genomförande.

Granskning av delårsbokslutet 2019
Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av
målen som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige har för perioden 2018–2020 formulerat 13 nyckeltal med tillhörande mått, varav två finansiella
nyckeltal med tillhörande mått, som ska bidra till god
ekonomisk hushållning. I granskningen konstaterades att
det saknas uppföljning för övriga elva indikatorer och mått.
Mot bakgrund av detta var bedömningen att det inte var
möjligt för kommunrevisionen att uttala sig om resultatet
av uppnådda nyckeltal var förenligt med god ekonomisk
hushållning.
Den sammanfattande bedömningen var att delårsrapporten beaktat ovanstående iakttagelser inte kan uttala sig om
resultatet av uppnådda indikatorer för helåret är förenligt
med god ekonomisk hushållning. Kommunen bör utveckla
mål för god ekonomisk hushållning som omfattar kommunens bolag samt följa upp dessa i samband med delårs- och
bokslut.

REVISIONEN

Uppföljning av 2017 års granskningar
Kommunrevisionen har under året genomfört en uppföljning av de fördjupade granskningar som genomfördes
2017. Den sammanfattade bedömningen var att kommunstyrelsen och nämnderna i stort vidtagit åtgärder utifrån
rekommendationerna i 2017 års granskningar men att det
för kommunstyrelsen återstår visst arbete med kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete.
I den uppföljande granskningen bedömdes vissa rekommendationer kvarstå för kommunstyrelsen och nämnden
för individ och familjeomsorg.

Löpande granskning 2019
Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande
granskning av intern kontroll genomförts. Den sammanfattande bedömningen var att den interna kontrollen kan
förstärkas inom vissa områden.
Bokslutsgranskning 2019
I granskningen framkom att kommunen gör vissa avsteg
från lagkrav och rekommendationer, främst avseende att
kommunen inte följer lag om kommunal redovisning, kap
5 § 4, pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 1 253
mkr som avsättning i balansräkningen vilket i enlighet
med lagstiftningen istället skall redovisas som en ansvarsförbindelse.
I granskningen noteras att kommunen har totala avsättningar för återställning av deponier om 202 mkr, där ny
avsättning för 2019 avseende Svinholmens deponi uppgår
till 102 mnkr.
Den samlade bedömningen i granskningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning 2019 men det
konstateras att måluppfyllelsen är svag.

Grundläggande granskning 2019
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge
revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Kommunrevisionen har
under 2019 även genomfört flera fördjupade granskningar
och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen
som ligger till grund för ansvarsprövningen, vilka har
sammanfattats ovan.
Den samlade bedömningen i granskningen är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt. Det noteras att kommunens
nämnder har varierande måluppfyllelse och i flera fall har
nämnderna inte gjort en bedömning av måluppfyllelsen
vilket anses riskera att försvåra styrningen.
Den samlade bedömningen är därutöver att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt en
tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med
styrmodell. Undantaget är nämnden för individ & familjeomsorg som inte bedöms ha vidtagit tillräckliga åtgärder
för att nå en budget i balans under 2019. I granskningen
konstateras att nämnden har väsentliga ekonomiska utmaningar sedan flera år tillbaka. Nämndens handlingsplan
under 2019 anses inte ha varit tillräcklig, mot bakgrund av
att aktiviteter inte var beloppssatta och arbetet med åtgärder har inte heller gett effekt.
Kommunstyrelsen och nämnderna bedöms i allt väsentligt
säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Undantaget är nämnden för kultur & fritid,
som inte efterlevt anvisningarna för intern kontroll.
Samtliga rapporter redovisas löpande till
kommunfullmäktige och finns att läsa på 
kungsbacka.se/kommunrevision
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Fem år i sammandrag
Här får du en snabb överblick över kommunens ekonomiska utveckling de senaste fem åren.

2015

2016

2017

2018

2019

Kommunal skattesats Kungsbacka, procent

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

Kommunal skattesats genomsnitt i region Halland, procent

20,87

20,87

20,96

20,96

20,96

Kommunal skattesats genomsnitt i riket, procent

20,70

20,75

20,75

20,74

20,70

79 144

80 442

81 986

83 348

84 395

751

779

731

822

805

Skatt

Invånare
Antal invånare 31 december
Födda

586

607

624

615

573

Inflyttning

Döda

3 812

4 117

4 669

4 552

4 277

Utflyttning

3 061

2 994

3 239

3 404

3 480

Resultat och volymer
Årets resultat, miljoner kronor

104

89

163

171

176

Årets resultat i andel av skatteintäkter och statsbidrag, procent

2,5

2,1

3,6

3,6

3,5

Pensionskostnader, miljoner kronor

162

174

215

215

252

2 047

2 163

2 622

2 580

2 986

Nettoinvesteringar, miljoner kronor

239

387

492

744

948

– varav inom skattefinansierad verksamhet

189

272

478

688

776

– varav inom avgiftsfinansierad verksamhet

58

93

56

70

200

– varav inom exploateringsområden

-8

22

-42

-14

-28

4 739

5 104

5 538

6 215

7 053

59 878

63 449

67 548

74 567

83 567

28,3

28,0

28,8

28,4

27,5

128

183

160

194

156

1 617

2 275

1 952

2 328

1 848

Pensionskostnader, kronor per invånare

Tillgångar, miljoner kronor
Tillgångar, kronor per invånare
Soliditet, procent
Likviditet, miljoner kronor
Likviditet, kronor per invånare
Låneskuld, miljoner kronor
Låneskuld, kronor per invånare
Pensionsskuld, miljoner kronor
Pensionsskuld, kronor per invånare
Borgensåtagande, miljoner kronor
Borgensåtagande, kronor per invånare

450

550

650

950

1 350

5 686

6 837

7 928

11 398

15 996

1 754

1 710

1 701

1 675

1 689

22 162

21 258

20 747

20 096

20 015

2 615

2 738

2 892

3 059

3 283

33 041

34 037

35 274

36 702

38 900

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

