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Förslag till beslut i Nämnden för Service 
Nämnden för Service godkänner Nämndbudget 2022 och ger förvaltningschefen i enlighet med 
Nämnden för Service delegeringsförteckning 2021-03-18 § 23 punkt 3.2.10 uppdrag att upprätta 
förvaltningsbudget med fördelning på verksamhetsnivå. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 att fastställa kommunövergripande mål med tillhörande 
fokusområden som utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. 
I nämndbudgeten ingår bland annat 

 Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  

 Nämndens Målbild 2023 

 Ramfördelning driftbudget 

 Investeringsbudget 
 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med nämndbudget fatta 
beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. 

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 
Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som 
indirekt berör barn. Nämndbudget 2022 innehåller flera delar som direkt och/eller indirekt kommer att 
påverka barn. Nämndbudgeten anger den ram som förvaltningen har att förhålla sig till. Inom den 
ramen ska förvaltningen säkerställa att leverans till berörda sker, utveckling av uppdraget är 
kontinuerlig samt att relevant lagstiftning följs såsom Barnrättslagen. Detta innebär att förvaltningen 
och dess verksamheter kontinuerlig ska säkerställa att beslut som fattas inom ramen given av 
Nämndbudgeten följer bestämmelserna i Barnrättslagen.  
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Vid större beslut ska förvaltningen och dess verksamheter genomföra en prövning av barnets bästa 
samt dokumentera konsekvenserna av barnrättslagen. Nämndbudgeten kan beröra samtliga 
grundprinciper i barnrättslagen, vilka är artikel 2, 3, 6 och 12 samt artiklarna 23 och 31. Det har ej 
varit aktuellt att föra dialog med barn inför beslut av men kommer på samma sätt som prövning av 
barnets bästa samt konsekvensbeskrivningar, enligt ovan, att aktualiseras inför beslut i 
verksamheten.     
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1 Översiktlig beskrivning av nämnden 

1.1 Nämndens uppdrag 

Nämnden för Service ska utveckla och leverera tjänster med hög servicegrad till nytta för 
förvaltningar och för kommunen som helhet. 

Nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut 
lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Nämnden ansvarar också för lokalvård i 
kommunens lokaler och måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden. 

Nämnden levererar dessutom tjänster utifrån flera samordningsperspektiv och ansvarar för 
kommunens kundcenter, den interna supportfunktionen Service direkt, drift- och support inom  
IT-området, rådgivningstjänster, fordonshantering, personalförsörjning samt kommunens 
inköpsfunktion. 

1.2 Verksamhetens omfattning 

Förvaltningen har närmare 800 medarbetare och omsätter drygt 1,2 miljard kronor. 

1.3 Nämnd/styrelse 

Nämnden för Service består av det antal ledamöter och ersättare fullmäktige beslutar. För 
närvarande är det sju ledamöter och sex ersättare varav åtta är män och fem är kvinnor. Nämndens 
sammanträden bereds av ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande. 

Nämnden sammanträder vanligtvis tio gånger per år. 
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1.4 Förvaltningens organisation 
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2 Så här styrs kommunen 
Verksamheterna styrs genom en levande vision, tydliga mål, en gemensam arbetsplatskultur och  
en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i kommun-
fullmäktige och nämnderna som bestämmer vad som ska göras och formulerar mål och direktiv för 
arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan hur det ska göras, vilket beskrivs i genomförandeplaner. 
Uppföljningen är viktig för att utvärdera resultatet och för att återföra erfarenheter och kunskap in i 
planeringen framåt. 

Med Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt samarbetar vi för att nyttja resurserna på 
bästa sätt för hela kommunen och för att kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänster för de vi 
är till för. Vi har hela kommunen i fokus inte bara den enskilda verksamheten. 

Vår styrning och ledning är tillitsbaserad för att kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och 
skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel 
mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, invånare, 
företag och organisationer. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa. Vi samarbetar och är 
ödmjuka för varandras arbetsområden och kompetens. 

Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller 
mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana 
styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande. 

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

Det här är Kungsbackas styrmodell 
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3 Visionen visar vart vi vill 
Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det 
ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden. 

 

I Kungsbacka växer framtiden 

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

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

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

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

Mångfald, puls och nära till naturen 

Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen 
identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder 
för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den 
inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. 
Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort. 

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. 
Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas miljöpåverkan. 

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även 
kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen. 

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen. 

Västsveriges bästa företagsklimat 

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

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

Vi utvecklas hela livet 

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

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och 
samhället i stort. 
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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. 
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4 Kommunens omvärldsanalys 
Omvärld i förändring 

Världen runt omkring oss förändras och Kungsbacka förändras med den. Kommunens invånarantal 
beräknas ha ökat till cirka 127 000 år 2050. Vid det laget kommer både vår omgivning och våra 
förutsättningar att se annorlunda ut. Vi kan inte veta hur framtiden blir, men det råder bred samsyn 
om vilka stora drivkrafter som påverkar världens utveckling 

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

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

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

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

Vad blir kvar efter corona? Effekterna av coronapandemin gick i en mängd riktningar samtidigt. 
Betydligt fler människor än vanligt onlineshoppade, hemestrade och nyttjade våra friluftsområden. 
Många personer blev arbetslösa, medan andra ställde om till distansarbete och fick omvandla sina 
hem till arbetsplatser. Vissa upplevde ökad fysisk och psykisk ohälsa på grund av isolering och 
stillasittande. Andra mådde bra av ökad effektivitet och en bättre balans mellan arbete och fritid. 
Både affärsresande och behovet av lokaler för arbetsplatser minskade, samtidigt som olika typer av 
digitala evenemang ökade kraftigt. 

Detta beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen i Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024. 
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5 Nämndens omvärldsanalys 
Service stödjer samtliga kommunens förvaltningar och Services omvärldsanalys utgår därmed från 
den kommunövergripande omvärldsanalysen. Vår största utmaning är välfärdsutmaningen, det vill 
säga att färre ska försörja fler. Nedan lyfts ytterligare aspekter fram i omvärlden som specifikt 
påverkar förvaltningen för Service. 

Kommunbudgeten anger att det kommunala skatteunderlaget försvagas markant, med anledning av 
fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället. Konsekvensen och utmaningen blir att 
behålla kvalité på leveransen till invånarna med mindre resurser. Det påverkar såklart Service 
liksom alla andra förvaltningar. Det som är särskilt för Service är att kraven på konkurrenskraftiga 
och anpassningsbara interna tjänster kommer att öka för att balansera minskade skatteunderlag. 
Kombineras detta med att konkurrensen om framför allt lärare, socionomer och sjuksköterskor har 
ökat i takt med stora pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt 
ett stort flyktingmottagande så blir utmaningen för Service att stödja, vara följsamma och vara 
möjliggörare för andra arbetssätt. 

I efterverkningarna av pandemin menar en del att det nu finns en större möjlighet att genomföra 
önskvärda förändringar, till exempel satsningar på klimatet, övergång till en mer hållbar livsstil och 
mer hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Detta tillsammans med FN:s globala 
hållbarhetsmål, Borgmästaravtalet samt samhällets starka intresse för hållbarhet och klimatfrågor 
innebär ökade förväntningar på förvaltningens verksamheter att anpassa och utveckla sig. 

Att det finns mål, krav och förväntningar underlättar i många fall att driva miljöarbetet inom 
förvaltningen, men det finns bland invånare och medarbetare ett brett spektrum av åsikter kring 
utveckling och förändringsarbetet i klimatrelaterade frågor, från grupper som vill se en snabbare 
förändring till andra som är kritiska till resultatet. Dock går samhället i stort mot att önska tydligare 
åtgärder för klimatet. Det kommer att finnas förväntningar på att Service, tillsammans med övriga 
förvaltningar, behöver arbeta för ett effektivt resursutnyttjande, bättre kretsloppstänkande och verka 
för ett giftfritt samhälle. Att verka för energieffektiviseringar blir allt viktigare. Omställningen till 
förnybar energi kräver, för att inte vara kvar i samma energiberoende, att fastigheter och 
verksamheter nyttjar tillgänglig energi smart, vid rätt tillfälle och för en rimlig kostnad. 
Utvecklingsområdet Smarta fastigheter/Smarta städer, fastighetsförvaltning i kombination med 
Internet of Things (IoT), stöttar arbetet med energieffektivisering. Utvecklingsområdet är dock i 
stort fortfarande ganska outvecklat, men utvecklingen går snabbt och det är av vikt att förvaltningen 
följer den. Energieffektivisering är nödvändig för ett bättre resursutnyttjande men även för att 
underlätta en övergång till fler elektrifierade transporter, persontransport och godstransport.  
Eltransporter ökar och kommer därmed kräva att det finns tillräcklig med förnyelsebar energi för att 
de inte ska drivas med energi som kommer av att använda fossila resurser. 

Framtidens transporter kommer till stor del, som sagts ovan, drivas av el som en del i att Sverige 
ska nå en fossilfri fordonsflotta 2030. Det uppsatta målet har inneburit att transportsektorn börjar 
utöka sitt utbud av transporter, exempel inom mikromobilitet (tänk el-sparkcyklar, lastcyklar). För 
att möta framtidens transportbehov behöver det finnas flera olika transportalternativ. 

Ett område som blir allt vanligare för att skapa ett hållbart samhälle är cirkulär ekonomi eller 
cirkulära flöden, som är ett sätt att minska resursanvändningen. För att skapa cirkulära flöden menar 
fler och fler att detta gynnsammast sker genom horisontell och vertikal utveckling i samklang och i 
samarbete mellan olika aktörer för att skapa en hel kedja och inte bara se till den enskilda länken. 

Den traditionella horisontella utvecklingen innebär i korthet att vi lär oss att effektivare utnyttja de 



Nämnden för Service  Kungsbacka kommun 
 
 

   

Nämndbudget 2022 10 

strategier vi redan erövrat det vill säga ”mer men mångsidigare” inom ett stadie medan vertikal 
utveckling är att utveckla nya strategier och därmed utvecklas vertikalt från ett stadie till nästa, det 
vill säga ”något nytt och annorlunda”. Om traditionell horisontell utveckling handlar om att förfina 
vad vi redan lärt går den vertikala utvecklingen ut på att transformera det vi redan kan. Båda 
metoderna ska verka i samklang så det handlar inte om att välja sätt att utveckla sig på utan är en 
expansion av utvecklingen i sig. 

Utmaningen är att stärka hela flöden framför att enskilda aktörer är starka inom sitt respektive 
område. Framöver kommer det att bli allt vanligare med att aktörer/organisationer ingår partnerskap 
för att lösa en fråga genom gemensam innovation. För offentliga organisationer kan ett exempel på 
detta vara Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som är en samverkansmodell mellan det offentliga 
och den idéburna sektorn. 

Hand i hand med cirkulära flöden för att minska resursanvändningen är delningsekonomi. Det 
handlar om att öka nyttjandegraden av till exempel bilar och lokaler. Ett exempel är att det blir allt 
vanligare att dela bil genom bilpooler. 

En grundförutsättning för mycket av den utveckling som behöver ske är att organisationer nyttjar 
digitaliseringen. Digitala arbetssätt och lösningar ökar i omfattning, särskilt nu som en effekt av 
pandemin. Det ökar även riskerna för hot mot den digitala infrastrukturen och därmed ökar kraven 
på att organisationer arbetar med säkerhet gällande tillgång till information, behörigheter samt 
motverkar manipulation av data och information. En ytterligare följd av att fler nyttjar digitala 
möjligheter är att organisationer behöver arbeta med tillgängligheten för användarna och att skapa 
digitala miljöer som möjliggör effektiva arbetssätt. Samlat innebär detta att det behöver finns en 
robusthet över tid i organisationers digitala infrastruktur och tjänster. 

När en arbetsgivare överför uppgifter om anställda till ett land utanför EU/EES, så kallat tredje 
land, så krävs det att arbetsgivaren har ett särskilt stöd för detta. Den 16 juli 2020 slog EU-
domstolen fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för 
personuppgifter när dessa förs över till USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det 
inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra 
personuppgifter till mottagare i USA. För Kungsbacka innebär detta att alla system och dess 
hantering av data i samtliga delar av organisationen började att ses över och att åtgärder i många fall 
behöver ske. Många myndigheter och kommuner står inför samma situation eftersom många av 
leverantörerna är gemensamma, vilket innebär att det finns stora vinster i att samarbeta med andra 
kommuner när det gäller både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det kan kräva allt från direkta 
förändringar i system och hantering av data, till att göra konsekvensbedömningar, ställa 
gemensamma krav på leverantörer och även att utforma mer långsiktiga åtgärdsplaner. 

Livsmedelspriserna har ökat vilket får en direkt effekt för måltidsproduktionen. Kraven ökar på 
klimatsmarta val och ökad kvalitet på livsmedel. Samtidigt med prisökningen medför det en 
utmaning för måltidsverksamheten att producera måltider med rätt kvalitet inom befintliga 
ekonomiska ramar. Åsikter och synpunkter i samhället kring en måltids innehåll och utformning, 
samt livsmedlens ursprung, skapar ibland svårigheter för den kommunala verksamheten att leva upp 
till olika förväntningar inom befintliga resurser. För att hantera kraven inom befintliga ramar så 
behöver livsmedel hanteras på ett klokt sätt och fler idéburna-, privata- och offentliga organisationer 
arbetar bland annat med att minska matsvinnet. En annan aspekt är att ökade geopolitiska hot har 
lett till en debatt kring hur Sveriges livsmedelsförsörjning ser ut då Sveriges självförsörjningsgrad 
är låg i dag. 
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Sammantaget ser vi att vissa identifierade krav och förväntningar kan vara motsägelsefulla. 
Tillsammans med den ekonomiska situationen uppstår därför höga krav men också utmaningar, där 
kloka avvägningar krävs för bästa lösning. I denna situation behöver organisationer försäkra sig om 
att utvalda insatser ger önskvärd effekt. Här krävs också uthållighet om effekten uppstår på lång 
sikt. 

Pandemins påverkan i organisationen 

En effekt av pandemin är den digitala förflyttningen och den ökade digitala mognaden hos chefer 
och medarbetare. Långa tider med distansarbete gör att vi förväntar oss få ett nytt förhållningssätt 
till distansarbete även på sikt. 

I en enkät till medarbetare som arbetat på distans kan vi bland annat läsa: 

• Att medarbetare i genomsnitt vill vara fysiskt på arbetet 2,9 dagar per vecka. De dagar de är på 
kontoret vill de i genomsnitt arbeta på plats cirka 7 timmar. 

• Möten där man önskar vara på plats är av karaktären samarbeten, arbetsmöten och workshops. 
Möten där man önskar arbeta på distans är utbildningar, rutinarbete och informationsmöten. 

Det kommer bli fler möten av karaktären hybridmöten, alltså där några deltagare är på plats och 
några är på distans. Att uppdatera och förbättra utrustning kommer att vara en grundförutsättning, 
men då vi är mitt i förändringen tar organisationen små steg, testar, utvärderar och därefter 
uppgraderar. 

Andra utmaningar som vi ser är ledarskapet och medarbetarskapet i en vardag av hybridmöten, 
samarbeten över organisationsgränser samt i den fortsätta utvecklingen av vår digitala kompetens. 
Det gäller så klart vissa delar av Service men också Kungsbacka kommun i stort. 

Det kommer finnas frågor som är nya för oss att ta ställning till framöver, exempelvis i samband 
med rekrytering, hur långt från arbetsplatsen kan man bo? 

Omvärldsanalys HR-perspektiv 
Services omvärldsanalys utgår från den kommunövergripande omvärldsanalysen inom HR. Nedan 
lyfts aspekter som specifikt påverkar Service. 

Utmaningar inom kompetensförsörjning 

Arbetsmarknaden blir allt mer rörlig, både geografiskt, mellan sektorer och mellan enskilda 
arbetsgivare, och konkurrensen från den privata arbetsmarknaden inom vissa yrkesgrupper är tydlig. 
Konkurrensen om arbetskraft kommer därför sannolikt fortsätta att öka, vilket innebär behov av att 
tänka nytt inom kompetensförsörjning, personalplanering, digitalisering samt att nyttja resurser på 
ett klokt sätt. För Service del är fler heltidstjänster ett sätt att tillse kompetensförsörjningsbehov och 
samtidigt verka för ett jämställt arbetsliv. 

Inom Service har framför allt projektsamordnare, lokalplanerare, upphandlare, IT-specialister och 
restaurangchefer identifierats som svårrekryterade grupper. Kompetensbristen för dessa befattningar 
är påtaglig och visar sig genom få sökande till vakanta tjänster, eller sökande som inte når upp till 
kravprofilen i annonserna. Så utöver arbete med kompetensförsörjning i allmänhet kommer finns 
behov av riktade insatser till dessa grupper i synnerhet. Services arbete med kompetensförsörjning 
har tydliggjorts och strukturerats genom verksamheternas och förvaltningens 
kompetensförsörjningsplaner. Ett flertal aktiviteter har startats upp, och kommer att fortgå under de 
kommande åren. 
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Arbetsmiljö, ledarskap och karriär 

För att i framtiden attrahera nya medarbetare från den yngre generationen, men likväl för att 
utveckla och behålla de befintliga, är det nödvändigt att som arbetsgivare aktivt arbeta med 
exempelvis arbetsmiljö- och karriärfrågor. Viktiga faktorer när det handlar om nöjdhet i arbetet är 
att känna stolthet över sitt jobb och sin arbetsgivare samt vilka karriärmöjligheter som finns. Genom 
att skapa en bredare syn på karriärmöjligheter kan vi lättare attrahera dagens unga. Det kommer bli 
väsentligt att tänka nytt och brett när det gäller att erbjuda utveckling för medarbetare. Eftersom 
chefens roll är viktig i hur man upplever karriär- och utvecklingsmöjligheter är 
ledarskapsutveckling och ledarskapsstöd också en viktig del. 

Vidare är arbetsmiljön en central del när det gäller att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, 
eftersom arbetsmiljön ses som en framgångsfaktor och konkurrensmedel. Därför är det viktigt att 
anamma ett hälsofrämjande perspektiv i processer, med ett fokus på friskfaktorer, som till exempel 
att medarbetare ska kunna påverka och ta ansvar för sin arbetssituation och verksamhetens 
utveckling. Samtidigt finns ett fortsatt behov av att aktivt arbeta med förebyggande och 
rehabiliterande aktiviteter och åtgärder. 

Frågan om möjlighet till distansarbete framöver kommer bli alltmer aktuell, utifrån effekter av 
pandemins påverkan på arbetslivet. Att kunna erbjuda medarbetare möjligheter att i större 
utsträckning än tidigare arbeta från hemmet, utifrån behov, önskemål samt varierande professionella 
och verksamhetsmässiga förutsättningar, kommer sannolikt att utgöra en konkurrensfaktor om 
framtidens arbetskraft. Inom Service har ungefär 30 % av medarbetarna möjligheter att utföra del av 
sin arbetstid på distans. 

I framtiden kommer efterfrågan öka även på chefer, och för att behålla duktiga medarbetare med 
chefspotential är det viktigt att tidigt fånga upp dessa och till exempel erbjuda mentorskap eller 
chefsaspirantprogram. Med generationsskiftet följer också nya värderingar, som kommer att ställa 
krav på framtidens ledarskap. För att behålla och utveckla nästa generations medarbetare behöver 
ledarskapet utvecklas och anpassas till de nya förutsättningarna och förväntningarna. 

Covid-19 har medfört krav på teknisk utveckling som möjliggjort förbättrade möjligheter att delta i 
arbetsgrupper, nätverk och utbildningar på distans. Dessa förändrade arbetssätt kommer sannolikt 
underlätta samarbeten och kompetensförsörjning för såväl organisation som individ även i 
framtiden. Förvaltningen behöver fortsätta stötta medarbetare och chefer i det nya arbetssättet. 
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6 Vår värdegrund 
För att framtiden ska växa och ta fart hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla 
sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur där vi har kundens fokus, litar på varandra 
och drar åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbetsplatskultur med hörnstenarna - vi 
välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar - utifrån visionens slutord: här jobbar 
människor som vill, vågar och kan. 

När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott 
bemötande, vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet 
för dem vi är till för. 
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7 Mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur 
politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. 

Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar 
fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i 
utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. 
Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad 
nämnderna och dess verksamheter ska uppnå. 

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

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

Samordning 

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

7.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, 
generationer och livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 
- I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera 

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

28 24 15 5  

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

72 72 68 69  
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Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Antal påbörjade bostäder   501 234  

Antal färdigställda bostäder   418 248  

Anmälda brott per invånare (antal/100 000 
invånare) 

 4 729 4 338 5 087  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn 

 88% 89% 88%  

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn 

     

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt - helhetssyn 

     

7.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen 
samt Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

2,3 2,2    

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

65 73 74 45  

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

67% 68% 95% 100%  

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

99% 99% 99% 99%  

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

505 427 354 328  

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

0,1 0,17 0,14 0,1  
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Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

 91% 89% 85%  

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

 91% 90% 88%  

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

 75% 73% 70%  

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

 88% 81% 84%  

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

  58% 70%  

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

  61% 80%  

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

   100  

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

   100  

7.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom 
samverkan mellan näringsliv och utbildning. 
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Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

67 63 62 62  

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

3 3,2 3,4 3,3  

Sysselsatt dagbefolkning, antal  26 739 27 610   

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom 
Göteborgsregionen 

 5% 5%  5% 

Företagsamhet, andel av invånare 16–74 år      

Antal nystartade företag per 1 000 invånare 
16–64 år (etableringsfrekvens) 

     

7.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

229 240 238 246  

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

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

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

7,5  7,3   

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

13,9 13,9 13,8 14  

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

75% 73% 78% 82%  
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7.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

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

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

     

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

77 76  77,8  

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

80 77 91 91  

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

     

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

     

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

     

Antal e-tjänster      
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8 Direktiv 
Direktiv är det mest konkreta sättet kommunpolitikerna styr på. Direktiven beskriver exakt vilka 
uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är 
prioriterat eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven 
som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstepersoner har en skyldighet att redovisa för 
politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 

8.1 Direktiv från kommunfullmäktige 
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9 Nämndens målbild 

9.1 Målbild 2023 

Visionen visar vägen 

Kungsbacka kommuns Vision 2030 är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den 
beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka år 2030 och lyfter fram olika utvecklingsområden 
som vi behöver fokusera på för att nå dit. Tillsammans med övergripande mål, kommunens 
värdegrund och arbetsplatskultur, utgör visionen vår plattform såväl på ett kommunövergripande 
plan som för nämnden för Service. 

Gemensam riktning framåt 
 
Vi skapar värde på flera plan 

Förvaltningen för Service utvecklar och levererar tjänster med en hög serviceanda och till rätt 
kvalitet. Vi tar ett samlat grepp och tillhandahåller stödtjänster för att på bästa sätt hushålla med 
kommunens resurser och ge bästa möjliga service till invånare, företag och föreningar. 

Vi eftersträvar partnerskap med övriga delar i kommunens organisation, liksom med leverantörer 
och andra aktörer, genom att i dialog bygga relationer, förståelse och engagemang. Vi delar 
generöst med oss av information och erfarenheter och strävar efter att kommunicera proaktivt och 
transparent. Samtliga verksamheter bidrar på olika sätt för ett hållbart Kungsbacka och vi fokuserar 
på hållbarhet i flera perspektiv, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. 

En omtänksam arbetsplats med motiverade medarbetare 

Genom att vara en omtänksam arbetsplats med fokus på både den fysiska, organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön skapar vi engagerade och motiverade medarbetare som vill stanna kvar och 
utvecklas, som tar ansvar och bidrar till att nå verksamhetens mål, samt är goda ambassadörer för 
vår verksamhet. 

Vi arbetar strategiskt och långsiktig med kompetensförsörjning för att möta framtidens utmaningar. 
Det gör vi bland annat genom utbyte mellan oss och skola för att fånga ny evidensbaserad kunskap 
och marknadsföra våra yrken samt kommunen som attraktiv arbetsgivare. 

Strategisk inköpsprocess ger högre måluppfyllelse 

Strategiskt inköp är en stor möjliggörare för utveckling, ökad kvalitet, effektivitet och minskade 
kostnader. Inköpsprocessen är känd för hela organisationen så att förvaltningarna får ut den nytta 
som strategiskt inköpsarbete innebär. 

Vi upphandlar efterfrågade varor och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, med hänsyn tagen 
till rätt kvalitet, rätt totalpris och rätt plats, i nära samarbete med övriga förvaltningar och 
leverantörer. Det är enkelt att beställa rätt produkt av rätt leverantör till rätt pris och alla fakturor 
hanteras helt elektroniskt. 

Strategisk lokalplanering och alternativa energikällor 

Vi arbetar effektivt och strategiskt med lokalplanering för kommunens samlade lokalbehov vilket 
ger en tydlig bild och samsyn. Vi säkerställer att kommunens lokaler är ändamålsenliga och 
dessutom planerar vi och bygger för möjlighet till ökat samnyttjande av lokalerna, vilket är till nytta 
för förvaltningar, invånare och föreningar. 
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Vi eftersträvar kostnadseffektiva byggnader med så liten miljöpåverkan som möjligt, vilket gäller 
såväl val av material som en effektiv energianvändning. Dessutom ökar användandet av 
egenproducerad energi.Underhållsåtgärder är optimala ur ett långsiktigt perspektiv. 

IT-miljön förenklar vårt arbete 

Vi bidrar till en gemensam och förankrad långsiktig plan för digital transformation, med 
fokusområden som inkluderar samtliga förvaltningar.Vi arbetar proaktivt med säkerhet för vår IT-
infrastruktur. 

Utifrån kriterierna ekonomi, nytta och miljö väljer vi bästa tänkbara driftform för kommunens 
verksamhetssystem. 

Lokalvård på nytt sätt 

Vi testar nya arbetssätt med ny teknik och nya metoder för att på ett enklare och smartare sätt utföra 
vårt uppdrag med fortsatt hög ambition att minska verksamhetens miljöbelastning. 

Goda måltider med minskad klimatpåverkan 

Måltidsverksamheten kännetecknas av utveckling och nytänkande, en välkomnande miljö och goda 
måltider. Genom årstidsanpassade menyer samt valda råvaror får vi en minskad miljö- och 
klimatpåverkan. 

I ett ytterligare steg mot god hushållning arbetar vi med att minska mängden avfall från både 
produktion (köket) och servering (matsalen). 

Effektiv och miljösmart fordonshantering 

Vår gemensamma fordonshantering levererar rätt kvalitet med hållbarhet i fokus i nära samarbete 
med övriga förvaltningar. Genom samarbetet anpassar kommunens verksamheter sina val av 
transportmedel på ett effektivt och miljösmart sätt, vilket leder till bättre resursutnyttjande, sänkta 
driftkostnader och minskad miljöpåverkan. 

9.2 Ledning och styrning 
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Förvaltningen har utifrån nämndens målbild 2023 arbetat fram tre övergripande områden: 

 Partnerskap 
 Mer för pengarna 
 Engagerade och motiverade medarbetare. 

Det finns en övergripande handlingsplan för hela Service och de tre områdena gäller för alla 
verksamheter inom förvaltningen. 

9.3 Uppföljning 

Verksamhetsplaner samt styrkorten (med mått och mål) beslutas av förvaltningen och uppföljning 
sker för att följa utvecklingen. I samband med bokslut (apriluppföljning, delårsrapport, 
årsredovisning) lämnar förvaltningen kommentarer, utifrån verksamhetsplan och styrkort, till 
nämnden. Om betydande avvikelser uppkommer redovisas detta för nämnden. 
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10 Personalfrågor med kommentarer 

10.1 Kompetensförsörjning 

10.1.1 Attrahera/rekrytera 

För förvaltningen för Service är det mycket viktigt att kunna attrahera och rekrytera rätt kompetens, 
och förvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Till hjälp i det arbetet finns nu 
såväl en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan, som verksamhetsspecifika planer, 
med åtgärder på flera nivåer. 

Ett av de områden vi kommer arbeta med under 2022 är att öka antalet praktikanter i förvaltningen. 
Vi kommer öppna för att emot studenter för examensarbete, samt sträva efter att ta emot fler 
personer som står långt från arbetsmarknaden. De som tar emot och handleder praktikanter ska ha 
genomfört en anpassad handledarutbildning. 

Service har en stor bredd av olika yrkesgrupper, och det finns både befattningar som är relativt 
enkla att rekrytera till, och svårrekryterade grupper. Till de senare hör exempelvis 
projektsamordnare, lokalplanerare, erfarna upphandlare och IT-specialister. Vi behöver genomföra 
riktade insatser för att attrahera och rekrytera nya medarbetare inom dessa grupper, och samtidigt 
verka för att utveckla och behålla de medarbetare vi redan har. En arbetsgrupp har tillsatts för att 
belysa frågan utifrån olika perspektiv, och hitta lämpliga aktiviteter, och det arbetet kommer 
fortsätta under 2022. Exempel på aktiviteter kan vara traineeprogram, seniora roller, validerings- 
och utbildningsinsatser, samt ett utökat samarbete med högskolan. 

Rekryteringscenter och praktiksamordning har ett helhetsansvar för att attrahera och rekrytera nya 
medarbetare till hela Kungsbacka kommun. Det finns ett behov av tätt samarbete mellan 
verksamhet, rekryteringspartners och HR, och vi kommer fortsätta arbeta för att hitta de bästa sätten 
att nyttja både rekryteringscenters och praktiksamordningens kompetens och samordnande 
möjligheter för att skapa de bästa förutsättningarna för Services del. 

Verksamheterna har påbörjat nya grepp i kommunikation med arbetssökande genom att använda sig 
av film och digitala plattformar i större utsträckning än tidigare. Det ökar möjligheterna att ge en 
välkomnande, verklighetsnära bild av våra verksamheter samtidigt som det bidrar till ökat 
medarbetardeltagande i arbetet med att attrahera framtida kollegor. Genom att våga visa vilka vi är, 
med våra styrkor och svagheter, kan vi bygga ett autentiskt och hållbart arbetsgivarvarumärke som 
gör oss attraktiva som arbetsgivare. 

Ett positivt och autentiskt arbetsgivarvarumärke blir sannolikt än viktigare inför kommande 
arbetskraftkonkurrenssituationer, och det är viktigt att i samband med olika typer av vägval och 
beslut beakta arbetsgivaraspekten. 

Det är också viktigt att utgå från att branschen ibland är liten, och att kontakter sker mellan kollegor 
inom yrkesgrupperna. Beskrivningar av arbetsplatser och arbetsgivare sprids. Det medför att 
förutsättningarna för att rekrytera nya medarbetare är bättre om de befintliga medarbetarna trivs. 
Det är därför viktigt att fortsätta arbeta med exempelvis arbetsmiljö och ledarskap, medarbetarskap, 
utvecklingsmöjligheter, delaktighet, kultur och klimat, samt verka för en god samverkan mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer. 

Möjligheten att kunna rekrytera kvalificerad personal handlar också villkor i anställningen. En 
faktor kan vara möjlighet till arbete med önskad sysselsättningsgrad. Service har fortfarande 
utmaningar beträffande att heltid ska vara norm, men sysselsättningsgraden har ökat tydligt.  
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Frågan om optimal bemanningsplanering är relevant inom flera av våra verksamheter och arbetet 
kommer fortskrida under 2022. 

Avslutningsvis vill vi på Service att nya medarbetare som vi välkomnar ska känna omtänksamhet. 
Vi tror att om våra medarbetare upplever omtanke, inflytande och möjlighet till utveckling skapar 
det motivation, engagemang och att våra medarbetare blir goda ambassadörer för vårt 
arbetsgivarvarumärke. 

10.1.2 Utveckla/behålla 

En förutsättning för att vi ska lyckas i vårt uppdrag att utveckla och leverera tjänster med hög 
servicegrad till nytta för kommunen är att vi har engagerade och motiverade medarbetare - vilket 
också är ett av förvaltningens fokusområden. En betydelsefull del att att nå dit är ett utvecklat 
medarbetarskap. Detta innebär att medarbetare ska ges förutsättningar att vara delaktiga och 
ansvarstagande. Under 2022 kommer arbetet med medarbetarskap gå in i en mer aktiv fas som når 
ut i verksamheterna och till alla personalgrupper. Insatserna kommer ske samordnat med övriga 
förvaltningar i kommunen. 

Vidare är en god och hälsofrämjande arbetsmiljö en grundläggande förutsättning. Medarbetare som 
har en god fysisk, psykisk, social och digital arbetsmiljö trivs bättre på arbetet, kan lägga mer av 
sina resurser på rätt saker och levererar därmed än bättre service till våra kunder. Vi arbetar 
systematiskt med att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare med stort fokus på anpassning till 
verksamheters unika förutsättningar, arbetsgruppers behov och individers förmågor. Vi strävar efter 
att tidigt identifiera risker, kontinuerligt uppmärksamma friskfaktorer och att lära av våra brister. 
Verksamhetssystem, företagshälsovård, chef, HR, skyddsombud och medarbetare verkar 
tillsammans för att minska ohälsan i förvaltningen. Sedan ett par år tillbaka har Service exempelvis 
arbetat med kontinuerliga arbetsmiljöenkäter, så kallade pulsmätningar. Pulsmätningarna har många 
fördelar och ger förutsättningar för medarbetare att ta en aktiv roll i arbetsmiljöarbetet. Under 2022 
kommer förvaltningen följa upp arbetet med pulsmätningar, och arbeta för att fortsätta utveckla det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förutsättningarna för att arbeta proaktivt med personalfrågor och fatta bättre beslut har förbättrats 
tack vare att kommunen påbörjat en datadriven och evidensbaserad resa. Inom förvaltningen övar vi 
upp vår förmåga att ta vara på pulsmätningar, medarbetarenkät och BI för att arbeta fram skarpare 
analyser som kan bistå chefer i beslutsfattande om prioriterad riktning och satsningar för ökad 
motivation, medarbetarengagemang och välmående. KIA, vårt stödsystem för rapportering av 
riskobservationer, tillbud, olycksfall och ohälsa har även underlättat rapporteringen, vilket medfört 
en ökning av dessa tal till en nivå som bättre representerar verkligheten. Detta har i sin tur bidragit 
till ökad kvalité i underlag till skyddskommittéerna. Den digitala utvecklingen och därtill nya 
möjligheter inom personalområdet kommer fortsätta under 2022. 

Det kan dessutom antas att digitala verktyg, och förenklade möjligheter till distansarbete inom vissa 
yrkesgrupper kan innebära en positiv inverkan på balans mellan arbete och privatliv och en 
flexibilitet som innebär en positiv arbetslivsfaktor för en del av våra medarbetare. Samtidigt 
behöver vi vara vaksamma på negativa effekter för arbetsmiljö, ledarskap och hälsa som arbete på 
distans kan innebära. 

Förvaltningen kommer vidare att fortsätta arbeta med aktiviteter och åtgärder som skapar ökade 
möjligheter för fler heltidsanställningar, kompetensutveckling och möjligheter att utveckla bättre 
förutsättningar för intern karriär - samtliga aktiviteter med målet att vara en attraktiv arbetsgivare 
med engagerade och motiverade medarbetare. 
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10.1.3 Avsluta 

Som en del i förvaltningens kompetensförsörjningsplan ingår att beakta 
kompetensförsörjningsperspektivet i samband med att medarbetare avslutar sin anställning. 

Att avveckla medarbetare på ett klokt sätt – såväl i förhållande till den medarbetare som slutar, som 
i förhållande till verksamhetens kontinuitet och behov - handlar om att vara förberedd och att ha en 
planering. Som organisation ska vi verka för att varje medarbetare får ett bra avslut i samband med 
att han eller hon lämnar organisationen, samt att följa upp anledningen och ta med sig lärdomar 
inför framtiden. 

I samband med att medarbetare väljer att avsluta sin tjänst ska närmaste chef erbjuda ett strukturerat 
samtal för att ge medarbetaren möjlighet att reflektera kring sin anställning och dela med sig av 
sådant som upplevts som positivt och sådant som kan förbättras. Resultaten av samtalen ska utgöra 
en grund för ett löpande arbete med att utveckla organisationen och skapa förutsättningar för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

Medelåldern på Services medarbetare är 48 år, vilket är något högre än kommungenomsnittet. 
Förvaltningen har stora pensionsavgångar framåt och bristfällig systematik för hur vi tar tillvara 
lång och bred erfarenhet och säkerställer att kunskap blir kvar i organisationen i samband med att 
medarbetare slutar. Det är därför viktigt att Service arbetar fram ett systematiskt arbetssätt för hur 
kompetensöverföring ska gå till. 

Under hösten 2021 tar utvecklingsenheten tillsammans med HR-funktionen fram en struktur för att 
underlätta systematisk kompetensöverföring. Denna kommer att implementeras under 2022. 

10.2 Personalmått 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Anställda totalt 795 799 790   

Anställda andel 
kvinnor 

73% 72% 71%   

Anställda andel män 27% 28% 29%   

Medelålder 46 47 48   

Andel heltid 67% 70% 72%   

Andel kvinnor som 
har heltid 

60% 62% 65%   

Andel män som har 
heltid 

89% 89% 89%   

Antal medarbetare 
per enhetschef 

17 18 17   

Sjukfrånvaro Totalt 6% 6,1% 6,4%   

Sjukfrånvaro 
Kvinnor 

7,2% 7% 7,1%   

Sjukfrånvaro Män 3,1% 3,8% 4,7%   

Korttidssjukfrånvaro 3% 2,7% 3,6%   

Långtidssjukfrånvaro 3% 3,4% 2,8%   
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Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Sjukfrånvaro, andel 
av sjukfrånvaro 60 
dagar eller mer 

 38,5% 27,8%   

Frisknärvaro 49% 52% 47,8%   

Personalomsättning 12% 10,8% 14,2%   



Nämnden för Service  Kungsbacka kommun 
 
 

   

Nämndbudget 2022 27 

11 Ekonomi med kommentarer 
Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024.  
Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2022 och sammandrag investeringsbudget 
2022-2026. 

11.1 Driftbudget 

Ramfördelning driftbudget 

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Service 456 835 484 071 488 037 

Fastigheter 735 387 736 444 751 818 

    

    

    

Summa 1 192 222 1 220 515 1 239 855 

Kommentar till ramfördelning driftbudget 
Nämnden för Service finansieras till klart största delen av interna intäkter. De tjänster som 
genererar de interna intäkterna omfattar verksamheterna Fastighet, Fordon, Lokalvård, Måltider, 
Digitalt Center, Inköp och Personalförsörjning. Ett par av Services tjänster finansieras genom ram 
som exempelvis Samordnad varudistribution, Samlingslokaler, Kungsbacka direkt, 
Rekryteringscenter, Ekonomisk rådgivning och Konsumentrådgivningen. En tjänst finansieras 
externt och det är Bostadsförmedlingen. 

Kommunfullmäktige har i kommunbudget för år 2022 tilldelat nämnden för Service en total 
driftram på 48 045 tusen kronor (tkr). Utöver grundbeloppet från föregående års Nämndbudget är 
det ett antal förändringar i ramen. I summan för Nämndbudget 2022 ingår 452 tkr som avser 
generell prisuppräkning av grundbeloppet från föregående år, 2 654 tkr för ramjusteringar samt 
700 tkr som ej är nivåhöjande avseende Ekonomisk rådgivning. Anslag som anses som ej 
nivåhöjande är av engångskaraktär och utgår till år 2023. I ramjusteringsbeloppet på 2 654 tkr ingår 
en utökad ram för hyra inklusive Service Management (VM) på Vägmästaren och Stadshuset (2 275 
tkr) och riktade lönesatsningar inom Måltidsverksamheten och viss personal med över 5 års 
anställning (499 tkr). Justeringsbeloppet inkluderar även en ramreducering avseende LinkedIn på 
120 tkr. 

Förvaltningen för Service Nämndbudget 2022 är beräknad med prognosen per augusti 2021 som 
grund avseende de interna intäkterna. För att komma fram till budgetsiffrorna för år 2022 är nämnda 
prognos också uppräknad med besluten avseende ramtilldelningen samt pris- och 
hyresuppräkningen för nästkommande år. Uppräkningar som är gjorda enligt beslutet i 
kommunbudgeten för år 2022 och som återges mer i detalj nedan. 

Priser och hyror räknas upp i enlighet med de direktiv som det beslutats om i kommunbudgeten.  
För år 2022 beslutades att Lönehanteringen får en uppräkning på internpriset med 1,0 procent 
medan samtliga övriga tjänster (Hyror, Måltider, Lokalvård, Inköp och Digitalt Center) får en 
uppräkning på 1,5 procent. För Fastighet beslutades även att beräkningen av hyror görs med en 
internränta på 1,25 procent som utgångspunkt. 
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Budgetansvariga inom förvaltningen är verksamhetscheferna för respektive verksamhet. Resultatet 
av budgetarbetet under hösten sammanställs i en förvaltningsbudget som återrapporteras till 
nämnden. Budget för verksamheterna baseras på resultatet av de överenskommelser som slutits med 
kommunens övriga förvaltningar. Dessa överenskommelser bildar underlag för förvaltningens 
intäkts- och kostnadsbudget. 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över om det finns verksamhetsområden där beslutad 
pris- eller hyresuppräkning inte fullt ut behöver nyttjas. Det kan till exempel ske genom löpande 
effektiviseringsarbete och presenteras i uppkomna fall i samband med återredovisningen av 
förvaltningsbudgeten. 

11.2 Investeringsbudget 

Investeringar (belopp i tkr) 

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

2026 

Fastigheter      

Verksamhetsanpassningar 4 125 5 000 5 000 5 000 15 000 

Reinvesteringar 33 561 45 000 45 000 45 000 135 000 

Service      

Löpande investeringar 13 295 14 100 19 360 28 235 65 910 

      

Summa 50 981 64 100 69 360 78 235 215 910 

Kommentarer investeringsbudget 
Fastigheter 

Serviceområde Fastigheter ansvar för underhåll av ungefär 210 olika kommunägda objekt med en 
sammanlagd lokalyta på cirka 366 000 kvadratmeter. Därutöver hyr Fastigheter in cirka 149 000 
kvadratmeter lokaler där de delvis ansvarar för underhåll och anpassningar. I takt med att de 
kommunägda fastigheterna över tid blir äldre uppstår behov av större underhålls- och 
byggnadsåtgärder för att bibehålla eller förbättra servicepotentialen i fastigheten. Den här typen av 
åtgärder benämns som reinvesteringar i kommunägda fastigheter. Därutöver uppstår ibland behov 
från verksamhet som hyr lokalen om större anpassningar i lokalen så att den bättre stödjer 
verksamheten. Denna typ av åtgärder har benämningen verksamhetsanpassningar.  

Service 

I Service löpande investeringar ingår framförallt investeringar i måltidsmaskiner, IT-infrastruktur, 
skrivare, städmaskiner samt inventarier i lokaler där Service Management bedrivs. Måltids 
investeringar innebär oftast utbyte av vitvaror, till exempel diskmaskiner och ugnar. Digitalt center 
ansvarar för investeringar inom IT-infrastruktur och kommunens samtliga skrivare. Lokalvårds 
investeringar avser utbyte av gamla städmaskiner samt även inköp av robotdammsugare som testas i 
utvalda lokaler. Den ökade budgeten inför år 2022 beror till merparten på ett nytt myndighetskrav 
på köldmedia som resulterar i ökade investeringar inom Måltidsverksamheten. Under år 2023 stiger 
investeringsbehovet ytterligare och det är framförallt hos Digitalt Center som ökningen sker. 
Coreswitchar estimeras att behöva bytas samt även nyinvesteringar i nätverksmiljö och säkerhet 
orsakar den högre budgeten i planen för år 2023 jämfört med tidigare år. 



Nämnden för Service  Kungsbacka kommun 
 
 

   

Nämndbudget 2022 29 

12 Policys, planer och program 

12.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige 

Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Attestreglemente KF 2015-01-10 § 30 

Kvalitet KF 2013-08-13 § 101 

Barnkonventionen - policy KF 2014-11-11 § 

Konkurrensprövning KF 2011-02-01 § 8 

Vision 2030 KF 2017-06-16 § 94 

Kommunikation KF 2019-12-10 § 194 

Fordon KF 2014-10-13 § 114 

Reglemente nämnden för Service KF 2020-10-06 § 124 

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

Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar KF § 164/09 

Konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar KF 2011-02-01 § 8 

Personuppgifter - policy KF 2018-06-14 § 111 

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

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

Lokala ordningsföreskrifter KF 2020-02-02 § 8 

Attestreglemente - tillämpningsanvisningar Ekonomichef 2015-05-01 

E-målbild 2020 FC 

Klimatstrategi KF 2018-12-13 § 257 

Invånardialog KF 2014 § 119 

Privata utförare KF 2016-10-11 § 144 

Direktupphandling KS 2018-08-28 § 185 

Förmåner till förtroendevalda KF 2018-12-13 § 260 

Arbetsgivarpolicy KF 2019-06-11 § 86 

Regler för tjänsteresor 
Ann-Charlotte Järnström 

2019-08-20 

Arbetsmiljömål KF 2020-10-06 § 119 

Lokalpolicy och internhyra KF § 153/2014 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun 2017-03-07 § 32 

12.2 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen 

Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Riktlinjer för integration KS 2019-11-26 § 275 
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Styrdokument Beslutande paragraf/År 

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

12.3 Styrdokument beslutade av nämnden för Service 

Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Arkvinbeskrivning nämnden för Service 2021 NSE 2021-04-29 § 35 

Delegeringsförteckning nämnden för Service 2021 NSE 2021-03-18 § 23 

Intern kontrollplan 2021 NSE 2020-11-26 § 107 

Investeringsplan Service 2022-2026 NSE 2021-01-21 § 4 

Klassificeringsstruktur Service NSE 2020-03-19 § 24 

Konceptlokal BmSS NSE 2021-05-20 § 47 

Koncept för utbildningslokaler NSE 2018-01-24 § 4 

Koncept för vård-och omsorgsboende NSE 2018-01-24 § 5 

Målbild 2023 NSE 2019-09-12 § 80 

Nämndbudget 2021 NSE 2020-10-27 § 90 

Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun NSE 2020-12-21 § 116 

Reglemente för Nämnden för Service NSE 2020-04-29 § 33 

Revidering riktlinjer för internhyra av lokaler NSE 2019-10-10 § 92 

Riktlinjer för inköp av livsmedel NSE 2020-04-29 § 32 

Service Dokumenthanteringsplan NSE 2020-03-19 § 24 

Service Lokalbehov 2022-2026, Nämnden för Service NSE 2020-10-27 § 91 
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13 Avgifter och taxor 
Tabell taxor och avgifter 

Taxa, Avgift Giltig fr o m 
Beslutad av, 

datum 
Anmärkning 

Taxa för Bostadsförmedlingen 2013-03-01 
KF, 2013-02-

05 
 

 



 
 

Datum 

2021-10-12 
Diarienummer 

SE 2021-00297 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Semir Robovic 
 
Projektsamordnare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Lokalbehov 2023-2027 avseende förvaltningen för Service lokalbehov och kommunens 
samlade administrativa lokaler 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service fastställer lokalbehov för nämndens egen verksamhet enligt Service 
Lokalbehovsplan 2023-2027 med tillhörande bilagor. 
 
  

Sammanfattning av ärendet 
Årligen fastställer respektive nämnd vilka lokalbehov som föreligger den egna verksamheten och 
översänder sina beslut till Service Lokalförsörjning där lokalplanerare som ansvarar för att samla in, 
prioritera, bereda och utreda lokalbehov med stöd av den övergripande lokalplaneringsgruppen, 
lokalgruppen och lokalstyrgruppen omhändertar insända behov. 
Lokalplaneringsfasen omfattar prioritering, utredning och beredning av lokalbehov där den årliga 
leveransen utgörs av lokalplan som utgör del av kommunbudgeten. Arbetet pågår huvudsakligen from 
hösten till början av sommaren i samband med avslut av budgetberedningen. 2014-11-11 beslutade 
kommunfullmäktige att ”Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och bibehålla 

ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden” 
 
Som en del av detta arbete samlar även Lokalförsörjning in lokalbehovet för nämndens egen 
verksamhet vilket framgår av Service Lokalbehovsplan 2023-2027 med tillhörande bilagor.  
 
Utöver Service Lokalbehovsplan belyser Lokalförsörjning vikten av omlokalisering så att 
Räddningstjänstens verksamhet omhändertas som en del av det kommunala behovet. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-10-12 

Service Lokalbehovsplan 2023–2027 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Bilagor 
1. Behovsbeskrivning Produktionskök centrala/norra Kungsbacka 

2. Behovsbeskrivning Ombyggnad/förändring av 27 hemkök på förskolor  
3. Behovsbeskrivning Ombyggnad av gymnasieskolors matsal 

4. Behovsbeskrivning Ombyggnad till mottagningskök Åsaskolan 
5. Behovsbeskrivning Nybyggnad toalett Hanhals bad 

6. Behovsbeskrivning Nybyggnad toalett Vallda Sandö 
7. Behovsbeskrivning Avveckling av modul Tölöberg 

8. Behovsbeskrivning Avveckling personalbyggnad omlastning Klovsten 
9. Behovsbeskrivning Rivning av objekt på Gustafs väg Frillesås 

10. Behovsbeskrivning Rivning bostad Kallhällevägen 
11. Behovsbeskrivning Datahall 2 

 

Konsekvenser ur barnrätts-och barnperspektiv 
Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som 
indirekt berör barn. Service Lokalbehovsplan 2023-2027 innehåller flera delar som direkt och/eller 
indirekt kommer att påverka barn. Det har ej varit aktuellt att föra dialog med barn inför beslut, men 
kommer på samma sätt som prövning av barnets bästa samt konsekvensbeskrivningar, enligt ovan, att 
aktualiseras inför beslut i verksamheten. 

 

 

Beslutet skickas till 
Service, Lokalförsörjning 

 

 

Lovisa Eld      Maria Rosenberg 

Förvaltningschef Service    Verksamhetschef Lokalförsörjning 



 

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

  

 
 
Lokalbehovsplan 2023–2027 
Nämnden för Service 
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1. Kommunens övergripande lokalbehovsplanering 
 

Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun, geografiskt placerad i en av Sveriges starkaste 
tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar med i genomsnitt 1 000 per år. 
Befolkningsprognosen används som underlag för beräkning av lokalbehov. Nämnderna ska varje år 
besluta om bedömt lokalbehov för de kommande fem åren med fokus på det femte året. Behoven 
sammanställs sedan i en gemensam Lokalplan för Kungsbacka kommun och blir en del av 
kommunbudgeten.  

Utgångspunkten är Kungsbacka kommuns lokalpolicy: ”Kommunen ska genom aktiv 
lokalförsörjning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över 
tid”.  

Kommunens övergripande mål ska vägleda när lokalbehov bereds: 

 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

För att nå målen behöver kommunens förvaltningar och nämnder samarbeta i lokalfrågor och 
samutnyttja lokaler.  

 

Hantering av lokalbehov 

 

Processbild över lokalförsörjningsprocessen. 

Behovsbeskrivning 

För att lokalbehoven ska kunna beredas behöver behoven beskrivas och motiveras så att 
beslutsunderlaget för nämnderna, den övergripande lokalgruppen och budgetberedningen ska bli så 
fullständigt som möjligt. 

Nämndens ansvar; Nämnderna ska i behovsbeskrivningarna beskriva behovet uttryckt i form av 
volymmått tex antal barn eller antal boendeplatser eller verksamhetsfunktioner. 
Befolkningsprognoserna ska utgå från kommunens gemensamma befolkningsprognoser som finns 
på Insidan; Start/ Hur vi arbetar / gemensamma arbetsområden / Samhällsbyggnad / 
Befolkningsprognoser Nämnderna ska beskriva vilka strategiska utgångspunkter, lagstiftning och 
övriga faktorer som påverkar lokalbehovet år 2027 inom respektive lokaltyp. Lokalbehoven 
specificeras därefter i tabeller under aktuell lokaltyp i avsnitt 2.1.X. För att underlaget ska bli så 
komplett som möjligt ombeds nämnderna därför även kategorisera och beskriva konsekvenser i de 
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fall lokalbehovet ej kommer kunna lösas i tid. Beskrivning och motivering görs dels genom att fylla 
i tabellerna och dels genom att fylla i behovsbeskrivningar  

Kategorisering  

Nämnderna beskriver till vilken kategori varje lokalbehov hör enligt stoppljus nedan. 
Prioriteringsprincipen är att de gröna behoven prioriteras före de röda. Detta görs i tabellerna i 
avsnitt 2.1. 

 

Beskriv verksamhetens driftkostnadskonsekvenser som eventuellt uppstår samt de mål som 
eventuellt inte uppnås. Kvalitetspåverkan beskrivs i andra hand. Tex vad innebär ett års förskjutning 
rent ekonomiskt i förhållande till önskad tidplan. För att möjliggöra beredning behöver 
lokalbehoven beskrivas väl samt vara beräkningsbart genom exempelvis volymmått. 

Beredning av lokalbehov  

Alla lokalbehov kommer att prioriteras gemensamt mellan kommunens övergripande lokalplanerare 
och förvaltningarnas lokalansvariga för att uppnå bästa samutnyttjande samt lokalekonomi, även 
driftsekonomi för kommunen som helhet, av kommunala lokaler.  

Det är den kommungemensamma lokalgruppen som ansvarar för sammanställningen och ger 
förslag till prioriterad lokalplan till budgetberedningen. Lokalplanen blir sedan en del av 
kommunbudgeten som Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om. Kommunens lokalplanerare 
kommer stämma av lösningsalternativen med förvaltningarnas lokalansvariga under 
budgetprocessen. 

Lokalhyra  

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden budgeteras centralt. Nämnden erhåller 
ramhöjning för del av hyra när lokalen är klar att tas i bruk. Från och med år 2021 erhåller 
nämnderna ramtilldelning motsvarande 80 procent av lokalhyran, resterande 20 procent finansieras 
inom respektive nämnds ram 
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2 Lokalbehov 2023-2027  
 
2.1 Nämndens lokalbehov  
 
2.1.1 SE Måltid 
Under många år har den totala produktionskapaciteten förtätats på Serviceområde Måltider i 
Kungsbacka för att spara pengar i drift och investeringar. Produktionen och möjligheten till leverans 
i vissa nuvarande tillagningskök och mottagningskök är därför hårt ansträngd, då köken ofta är 
byggda för en mindre produktion, än vad som görs idag alternativt vad som framöver kommer att 
behövas. De senaste årens ökningar av barn och unga har därmed medfört att produktions-
kapaciteten alternativt serverings-kapaciteten ofta har maximerats i vissa tillagningskök och 
mottagningskök. Både ur perspektivet matlagning/beredning (produktion) samt ur perspektivet 
förråd/kyla/frys, nedkylning, disk, varumottagning/vagnhallar, servering/matsalar. (2026 beräknas 
Serviceområde måltider producera och servera 8,4 miljoner måltider per år till förskolor, skolor och 
äldreboenden inom Kungsbacka kommun och tillaga och servera ca 25 000 lunchportioner varje 
dag.) 

Löpnr nytt: ”Ombyggnad/Förändring av 27 st hemkök på förskolor”. Kommunen har idag 19 
mycket små förskolor som är kommunägda samt 8 inhyrda fastighetsobjekt där verksamheten är i så 
kallade ”hemkök”, dvs. i anvisad yta på förskolan där man ibland mitt i verksamheten tillbereder 
mat i de gemensamma utrymmena. Dessa förskolor har gemensamt att de inte har dedikerade 
varumottagningar för köken, separerade omklädningsrum och personalfaciliteter som 
livsmedelslagen rekommenderar, värmevagnar och vagnar med råvaror måste tas in i de 
gemensamma utrymmena – där t.ex. barnen kommer in, och byter om. Behov av anpassning av 
dessa hemök anses föreligga. 

Löpnr nytt: ” Nytt produktionskök centrala – norra Kungsbacka”. Ett större produktionskök som 
ska kunna tillaga 5000 portioner per dag är ett tillagningskök med utökade produktionslinjer för 
prefabricering utav måltidskomponenter till andra tillagningskök och med en större kapacitet att 
producera produkter ”in-house”. Därmed kan de totala inköpskostnaderna reduceras och få ett 
jämnare flöde i den totala produktionen. Serviceområde Måltider ser behovet utav att planera in och 
bygga ett större produktionskök i de centrala delarna av Kungsbacka helst till senast 2026. Dels för 
att avlasta de två stora tillagningsköken Aranäs och Elof Lindälvs som till 2023 kommer att ha nått 
sin maxkapacitet gällande produktionen, men även för att rusta upp de för nästkommande 5 åren 
2025–2030. Det bör även beaktas om ytterligare eventuella framtida behov av ökning eller 
minskning av kökens produktionskapacitet i den totala produktionen. 

Löpnr nytt: ” Ombyggnad av gymnasieskolors matsal”. Verksamheten upplever idag att i 
gymnasierna är det för stor köbildning vid servering och Måltider önskar en översyn av matsalsyta 
och serveringslinjer samt utökad möblering. Matsalarna behöver dimensioneras upp för att klara av 
den framtida ökningen av elevantal och för att minska dagens köbildning. Detta berör både 
Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvsgymnasiet. 

Löpnr nytt: ” Ombyggnad till mottagningskök Åsaskolan”. Serviceområde Måltider ser behovet 
utav att planera in och bygga ett större tillagningskök i den nya inplanerade skolan i Åsa (2026), 
dagens Åsaskola – har betjänat ut sin roll som tillagningskök och behöver ersättas, då möjligheterna 
för att inplanera mer produktion och ätande är svårt begränsat där.  
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Dagens Åsaskola om-planeras till att bli ett mottagningskök och den nybyggda skolan i Åsa blir 
nytt tillagningskök med en produktionskapacitet på om det planeras som ett ”Cook Serve”-kök – 
varm-matlagning på 2500 portioner alternativt om det planeras som ett ”Cook Chill”-kök – varm-
matlagning, nedkylning, kyld-distribution, och återuppvärmning för varm-servering på 5000 
portioner. 

 

Löpnr Beskrivning 
Katego
risera 

Prioritet Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

NY 
Ombyggnad/Förändring av 27 st 
”hemkök” på förskolor 

 
- 

X X X X X 

NY 
Nytt produktionskök centrala – 
norra Kungsbacka 

 
- 

   X  

NY 
Ombyggnad av gymnasieskolors 
matsal 

 
- 

 X    

NY 
Ombyggnad till mottagningskök 
Åsaskolan 

 
- 

   X  

 

2.1.3 SE Övrigt 
 
Löpnr nytt: ”Avveckling modul Tölöberg”. SE hyrde in denna modul av modulförvaltning 2011 att 
användas som Hem för vård och boende (HVB hem). Behovet för detta har minskat och idag 
används den tillfälligt för boende för Tak över huvudet för större familjekonstellationer. Modulen är 
uppsagd hos fastighetsägaren för avveckling april 2023 och en av- etablering samt återställning 
behöver ske.  
Löpnr nytt: ” Avveckling personalbyggnad omlastningscentral Klovsten”. Personalbyggnad på 
Klovsten omlastningscentral stor tom och nyttjas inte av någon verksamhet. Lokal behöver lämnas 
till Lokalplan för möjligt nyttjande på annan plats då området ska exploateras.  

Löpnr nytt: ” Rivning av objekt på Gustafs väg Frillesås”. Kommunen förvärvade marken för 
utveckling av industri i Rya Frillesås. Fastigheten består idag av ett Bostadshus på ca 120 m2, 2 
lägenheter på totalt 70m2 samt 3 lador/uthus där vi ej har ytuppgift. Idag är det på grund av skicket 
enbart möjligt att använda en av lägenheterna på 35m2 som bostad för Tak över huvudet. Förslaget 
avser att riva samtliga byggnader 

Löpnr nytt: ” Rivning bostad Kallhällevägen”. Fastigheten på Kallkällevägen köptes in i samband 
av byggandet av Tölö tvärled. Vid köpets garanterades att fastighetsägaren skulle få hyra 
fastigheten så länge det önskades samt att ha eget underhållsansvar för denna. Nu är fastigheten tom 
och kostnaden för att renovera den till godtagbart skick är för hög. Huset består av huvudbyggnad 
på ca 155 m2 samt ett garage. Behovet är att dessa objekt rivs. 

Löpnr nytt: ” Ny toalettbyggnad Hanhals badplats” Idag finns en toalettmodul om ca 7 kvm med 
tank-tömning. Kommunalt avlopp är planerat att grävas ned och kopplas i intilliggande Isladan. Här 
föreslås en midre modul som via pump ansluter till kommande avlopp. Modul innehållande 1 HWC 
och 1 WC. Behov finns även att tillgänglighetsanpassa tillträde till modul. Rivning av befintlig 
modul behöver också omhändetas. Länsstyrelsens utlåtande om tänkt åtgärd behöver inväntas. 

Löpnr nytt: ” Ny toalettbyggnad Vallda Sandö”. Idag finns en toalettbyggnad om ca 16 kvm med 
anslutning till kommunalt VA. Denna byggnad innehåller idag 1 HWC, 3 WC, 1 urinoar.  
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Här föreslås en modul innehållande 1 HWC och 2 WC, 1 urinoar. Rivning av befintlig modul 
behöver också omhändertas. 

INFO Löpnr nytt: ” Omlokalisering räddningstjänst”. I samband med stadsutvecklingen och 
exploateringen av Sydöstra Centrum etapp 2, kommer bostäder och verksamhetslokaler byggas på 
kvarteret Vägmästaren. Detta innebär att befintlig räddningstjänst behöver omlokaliseras till annat 
geografiskt område. Lokaliseringsstudie pågår som SBK leder och den preliminära lokaliteten är 
Klovsten.  

Löpnr nytt: ” Datahall 2”. Ytterligare hall behövs för förvaring och skydd av information och 
allmänna handlingar. Utformning enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:4)  

 

Löpnr Beskrivning 
Katego
risera 

Prioritet 
Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

NY Avveckling modul Tölöberg  - X     

NY 
Avveckling personalbyggnad 
omlastningscentral Klovsten 

 
- 

X     

NY 
Rivning av objekt på Gustafs väg 
Frillesås 

 
- 

X     

NY Rivning bostad Kallhällevägen   - X     

NY 
Ny toalettbyggnad Hanhals 
badplats 

 
- 

X     

NY Ny toalettbyggnad Vallda Sandö  - X     

NY 
INFO Omlokalisering 
räddningstjänst 

 
- 

   X  

NY Datahall 2  -  X    
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BEHOVSBESKRIVNING 

1 (5) 

Datum Benämning 

2021-09-29 Produktionskök centrala-norra Kungsbacka 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Lokalgrupp /Serviceområde Måltider christian.lindback@kungsbacka.se 0300-837889 

Kontaktperson för behovsbeskrivningen 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Christian Lindbäck /Serviceområde Måltider christian.lindback@kungsbacka.se 0300-837889 

VERKSAMHETSBESKRIVNING- SERVICEOMRÅDE MÅLTIDER 
Serviceområde Måltider tillhandahåller i dagsläget ca 6,4 miljoner goda och näringsriktiga måltider per år till förskolor, 
skolor och äldreboenden inom Kungsbacka kommun. I dagsläget tillagas och serveras ca 19 500 lunchportioner varje dag, 
därtill serveras frukost, mellanmål, middag eller färdigförpackad mat för hemleverans. En stor andel av måltiderna 
specialkost-anpassas ner på individnivå. Totalt finns idag en produktionskapacitet på totalt ca 21 000 (19 500 Gymn/skola) 
lunchportioner då fördelat över hela kommunen men i vissa områden kan det då vara felfördelat dvs, vi har en högre 
produktionsmöjlighet där det inte behövs och en mindre där det skulle behövas. 

Verksamheten är uppdelad i olika måltidsområden med tillagningskök och mottagningskök. I dagsläget har vi totalt 12 
tillagningskök fördelade över kommunen som tillagar och levererar till ca 100 mottagningskök. 7st. tillagningskök är på 
skola/gymnasier, 5st. är förlagda på äldreboenden. 

I dagsläget produceras måltiderna på två olika produktionsätt antingen genom ”Cook Serve” – varm-matlagning, varm-
distribution och varm-servering eller alternativt genom ”Cook Chill” – varm-matlagning, nedkylning, kyld-distribution, och 
återuppvärmning för varm-servering i våra olika mottagningskök. 

Serviceområde Måltider arbetar utefter FAMM-Modellen, (Five Aspects Meal Model), som bygger på fem begrepp översatta 
till Rummet/Miljön, Mötet, Produkten/Maten, Styrningen och Stämningen/Atmosfären. Rätt utformade lokaler är därför en 
viktig faktor för att ge förutsättningar till en god måltidsupplevelse. 

I köken finns lokalytor så kallade funktionsytor för varumottagning, förvaring, beredning, tillagning, nedkylning, packning, 
vagnuppställning, diskning, rengöring, tvätt och servering som skall var dimensionerade till respektive nivå för storköket. 
Köksmaskiner och köksinredning är anpassade till kökets funktion och beredningsnivå. I anslutning till köket är övriga 
funktioner som omklädningsrum, personalutrymmen och återvinning- och avfallsrum, matsal inplanerade. Omklädningsrum, 
personalutrymmen och toaletter samt återvinning- och avfallsrum ska separeras för att minska kontamineringsrisker 

Tillagningskök och mottagningskök utformas för den produktionsinriktning som valts utav Serviceområde måltider samt efter 
antal ätande och typ köksfunktion som är lämpad för verksamheten. Logistik och flöden beaktas för god hygien och effektiva 
flöden.  

Serviceområde Måltiders verksamhet är främst beroende av tre primära faktorer för att kunna bedriva sin verksamhet, 
Lokaler/utrustning, Personal och Råvaror – utan en av de tre så kan verksamheten inte leverera till kund. 

Kungsbacka kommun 
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats 
434 81 Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se 
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Lagkrav och styrdokument för Serviceområde Måltider att beakta vid planering/produktion och leverans av måltider. 

Det är framför allt Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) som styr 
hantering och produktion av maten i köken samt Livsmedelsverkets föreskrifter som finns i Livsmedelverkets 
författningssamling, LIVSFS. EU-förordningar såsom t.ex. (EG) 852/2004 Om livsmedelshygien föreskriver 
gällande bl.a. om ytor och funktioner som berör livsmedelsverksamheter.  

Tillsynen av verksamheten utövas av kommunens Miljö & Hälsoskydds-förvaltning.  

Skollagen (Skollag SFS 2010:800) med krav på att skolmåltiderna ska vara kostnadsfria och näringsriktiga. 

 Nationella riktlinjer för måltider i skolan. Uppsala: Livsmedelsverket, 2019.
 Nationella riktlinjer för måltider i förskolan. Uppsala: Livsmedelsverket, 2016.
 Visitas branschriktlinjer i livsmedelshygien, Visita, 2021.
 Kontrollhandbok för storhushåll (del I, del II och del III) Uppsala: Livsmedelsverket, 2016.
 Branschriktlinjer för offentlig säker mat, 2021.
 Med flera……

Vården och omsorgen av äldre regleras av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), HSL (6, 7). Gränsdragningen mellan de medicinska och 
sociala insatserna är tydliga i lagarna men inte alls lika tydlig i verkligheten. Arbetet med 
mat och måltider omfattas av både SoL och HSL men nämns inte uttryckligt i någon av lagarna. 
 

”Den boendes nutrition ska betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och samma krav ska ställas på 
utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation”. SoS rapport 2000:11, Socialstyrelsen 

 Riktlinje kost och nutrition för äldre. Kungsbacka: Vård och Omsorgsförvaltningen, 2018
 Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. Uppsala: Livsmedelsverket, 2019.
 Med flera……

I arbetsmiljölagen (1997:1160) finns bl. a. regler om skyldigheter för arbetsgivaren och anda skyddsansvariga om 
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet; 
tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll. 

Specifika krav för kökets utformning (ett urval): 
 Arbetsplatsens utformning. AFS 2009:2
 Systematiskt arbetsmiljöarbete. AFS 2001:1
 Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3
 Belastningsergonomi AFS 2012:2
 Med flera……

Andra regelverk för Serviceområde Måltiders verksamhet med dess nyttjande av lokalerna och där tillhörande 
verksamhetsutövning att beakta är: 

 T.ex. vid avfallshantering; Miljöbalken 1998:808, Avfallsförordningen 2001:1063,
 Arbetsmiljö- och livsmedelslagstiftning (se ovan),
 Boverkets byggregler BBR 6:6211,
 Alkohollagstiftningen 2010:1622
 Förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser
 Med fler…

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-1.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-1.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-3.pdf
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VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Under många år har den totala produktionskapaciteten förtätats på Serviceområde Måltider i Kungsbacka för att 
spara pengar i drift och investeringar. Produktionen och möjligheten till leverans i vissa nuvarande tillagningskök 
och mottagningskök är därför hårt ansträngd, då köken ofta är byggda för en mindre produktion, än vad som görs 
idag alternativt vad som framöver kommer att behövas. De senaste årens ökningar av barn och unga har därmed 
medfört att produktions-kapaciteten alternativt serverings-kapaciteten ofta har maximerats i vissa tillagningskök 
och mottagningskök. Både ur perspektivet matlagning/beredning (produktion) samt ur perspektivet 
förråd/kyla/frys, nedkylning, disk, varumottagning/vagnhallar, servering/matsalar. (2026 beräknas Serviceområde 
måltider producera och servera 8,4 miljoner måltider per år till förskolor, skolor och äldreboenden inom 
Kungsbacka kommun och tillaga och servera ca 25 000 lunchportioner varje dag.) 

Serviceområde Måltider ser behovet utav att planera in och bygga ett större produktionskök i de centrala delarna 
av Kungsbacka helst till senast 2024. Dels för att avlasta de två stora tillagningsköken Aranäs och Elof Lindälvs 
som till 2023 kommer att ha nått sin maxkapacitet gällande produktionen men även för att rusta upp för de 
nästkommande 5 åren 2025–2030 men även för att beakta ytterligare eventuella framtida behov av ökning eller 
minskning av kökens produktionskapacitet i den totala produktionen. (2028 beräknas Serviceområde måltider 
producera och servera 7,3 miljoner måltider per år till förskolor, skolor och äldreboenden inom Kungsbacka 
kommun och tillaga och servera ca 21 900 lunchportioner varje dag och produktionskapacitet för de totala 
produktionsköken bör ligga på minst 23 000 lunchportioner) Ett större produktionskök är ett tillagningskök med 
utökade produktionslinjer för prefabricering utav måltidskomponenter till andra tillagningskök och med en större 
kapacitet att producera produkter ”in-house” så kan vi reducera de totala inköpskostnaderna och få ett jämnare 
flöde i den totala produktionen. Det kommer att innebära att t.ex. nedkylningsmöjligheter och 
nedfrysningsmöjlighet samt andra funktionsytor ska utökas på denna enhet för att kunna fungera som ett 
produktionskök. Utrustningsmässigt ska det också utökas för att kunna klara av den vanliga produktionen likt ett 
tillagningskök samt för att kunna göra större ”batcher” av t.ex. råa råvaror till en förfabricerad produkter att kunna 
vidarebehandla i våra andra tillagningskök. 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
För att få ihop den totala måltidsproduktionen inom de närmsta 5 åren samt för att få kraft och möjlighet till att 
fortsätta att växa till de nästkommande 5 åren 2028–2032. För att kunna konsolidera ihop tillagningskök med 
närliggande mottagningskök, för att på så sätt spara på miljön och ekonomin i form av kortare transportsträckor 
och öka kvalitetsmässigt i form av kortare ledtider för maten att transporteras. Totalt leveranssäkras 
Serviceområde Måltiders produktion ifrån totalt möjliga 19 500 lunchportioner som är maxkapacitet idag i våra 
kök, och då fördelat över hela kommunen men i vissa områden där det idag är felfördelat, till 23 000 
lunchportioner till 2025 års ingång  och med en förhoppning av en produktionskapacitet på 32 000 lunchportioner 
till 2030 där fördelningen har flyttats över till närliggande tillagningskök och där Vård och omsorgsboendenas 
kök har renodlats för att i sin tur ta hand om det ökande behovet gällande äldrematsportioner. 

Koppling till Kungsbacka kommun/Kommunfullmäktiges mål: En hållbar utveckling och en hälsosam miljö, En 
attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. 

Koppling till Kungsbacka kommun/Vision 2030: I Kungsbacka växer framtiden, Vi utvecklas hela livet, Den 
nytänkande kvalitetskommunen. 
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BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Varje steg ska utredas och eventuellt förkastas innan nästa steg i modellen får tas. 

1. Inga åtgärder:
Om ”Inga åtgärder” vidtages, kommer den totala produktionen av Serviceområde Måltiders leverans att
bli oerhört mer besvärlig och näst intill omöjlig inom några år, då alla köken är sammankopplade i
tillagningskök och mottagningskök och där ”hela pusslet” måste ligga på plats för att det skall fungera
optimalt.
Gällande större produktionskök så skulle i så fall hela Serviceområdes Måltiders leverans i de centrala
och norra delarna hämmas om ingen åtgärd skulle genomföras, Konsekvensen skulle bli att större
tillbyggnads/ombyggnads-insatser på Elof Lindälvs och Aranäs tillagningskök skulle behövas göras.

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan
förvaltningslokaler:
Är egentligen inget alternativ, då Serviceområdes Måltiders verksamhetslokaler är specifika och inte kan
inte utföras i någon annan lokal som inte är anpassade för beredning och tillagning av livsmedel samt
nedkylning, kyl- och frysförvaring och servering av desamma till förädlad grad.

3. Ombyggnation:
Utav befintliga produktionsenheter, då främst Elof Lindälvs och Aranäs tillagningskök skulle vara möjligt
men skulle i sig bli en kortsiktig lösning, lite av konstgjord andning för hela verksamheten.

4. Nybyggnation:

Gällande nyproduktion av ett större produktionskök i kombination med ett större tillagningskök placerat
på skola, så skulle det innebära lägre kostnader för verksamheten och skulle även minska byggkostnader
och skapa samordningsvinster för verksamheten i form av förvarings-, produktions-, och övriga ytor. En
nybyggnation är det bästa alternativet för en mer samordnad måltidsituation och ur ett kostnadsperspektiv
och energieffiktivtetsperspektiv, men även för gästupplevelsen och för möjligheten att utöka
verksamheten.

SAMORDNINGSBEHOV 
Samordning med övriga verksamheter är av vikt! 

INVESTERINGSSVOLYM 
--- 

TIDPLAN 
Ju tidigare desto bättre gällande produktionsköket för att kunna påbörja produktionsomläggning och för att frigöra 
kapacitet i de centrala och norra delarna av måltiders produktionsverksamhet dock med som senaste 
färdigställande 2026 att i sin tur kunna klara av nytillkomna objekt och för att ha utökad totalkapacitet inför 2026–

2031 och framöver. 
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________________________________________________________________________________ 

Lokalgruppens förslag på lösning: 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 

1. Ingen åtgärd

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan förvaltnings
lokaler

3. Ombyggnation

4. Nybyggnation

Motivering till beslut: 

Beräknad kostnad: 
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Datum Benämning 

2021-09-29 Ombyggnad-förändring av 27 stk. hemkök på förskolor 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Lokalgrupp /Serviceområde Måltider christian.lindback@kungsbacka.se 0300-837889 

Kontaktperson för behovsbeskrivningen 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Christian Lindbäck /Serviceområde Måltider christian.lindback@kungsbacka.se 0300-837889 

VERKSAMHETSBESKRIVNING- SERVICEOMRÅDE MÅLTIDER 
Serviceområde Måltider tillhandahåller i dagsläget ca 6,4 miljoner goda och näringsriktiga måltider per år till förskolor, 
skolor och äldreboenden inom Kungsbacka kommun. I dagsläget tillagas och serveras ca 19 500 lunchportioner varje dag, 
därtill serveras frukost, mellanmål, middag eller färdigförpackad mat för hemleverans. En stor andel av måltiderna 
specialkost-anpassas ner på individnivå. Totalt finns idag en produktionskapacitet på totalt ca 21 000 (19 500 Gymn/skola) 
lunchportioner då fördelat över hela kommunen men i vissa områden kan det då vara felfördelat dvs, vi har en högre 
produktionsmöjlighet där det inte behövs och en mindre där det skulle behövas. 

Verksamheten är uppdelad i olika måltidsområden med tillagningskök och mottagningskök. I dagsläget har vi totalt 12 
tillagningskök fördelade över kommunen som tillagar och levererar till ca 100 mottagningskök. 7st. tillagningskök är på 
skola/gymnasier, 5st. är förlagda på äldreboenden. 

I dagsläget produceras måltiderna på två olika produktionsätt antingen genom ”Cook Serve” – varm-matlagning, varm-
distribution och varm-servering eller alternativt genom ”Cook Chill” – varm-matlagning, nedkylning, kyld-distribution, och 
återuppvärmning för varm-servering i våra olika mottagningskök. 

Serviceområde Måltider arbetar utefter FAMM-Modellen, (Five Aspects Meal Model), som bygger på fem begrepp översatta 
till Rummet/Miljön, Mötet, Produkten/Maten, Styrningen och Stämningen/Atmosfären. Rätt utformade lokaler är därför 
en viktig faktor för att ge förutsättningar till en god måltidsupplevelse. 

I köken finns lokalytor så kallade funktionsytor för varumottagning, förvaring, beredning, tillagning, nedkylning, packning, 
vagnuppställning, diskning, rengöring, tvätt och servering som skall var dimensionerade till respektive nivå för storköket. 
Köksmaskiner och köksinredning är anpassade till kökets funktion och beredningsnivå. I anslutning till köket är övriga 
funktioner som omklädningsrum, personalutrymmen och återvinning- och avfallsrum, matsal inplanerade. Omklädningsrum, 
personalutrymmen och toaletter samt återvinning- och avfallsrum ska separeras för att minska kontamineringsrisker 

Tillagningskök och mottagningskök utformas för den produktionsinriktning som valts utav Serviceområde måltider samt efter 
antal ätande och typ köksfunktion som är lämpad för verksamheten. Logistik och flöden beaktas för god hygien och effektiva 
flöden.  

Serviceområde Måltiders verksamhet är främst beroende av tre primära faktorer för att kunna bedriva sin verksamhet, 
Lokaler/utrustning, Personal och Råvaror – utan en av de tre så kan verksamheten inte leverera till kund. 

Kungsbacka kommun 
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats 
434 81 Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se 
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Lagkrav och styrdokument för Serviceområde Måltider att beakta vid planering/produktion och leverans av måltider. 

Det är framför allt Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) som styr 
hantering och produktion av maten i köken samt Livsmedelsverkets föreskrifter som finns i Livsmedelverkets 
författningssamling, LIVSFS. EU-förordningar såsom t.ex. (EG) 852/2004 Om livsmedelshygien föreskriver 
gällande bl.a. om ytor och funktioner som berör livsmedelsverksamheter.  

Tillsynen av verksamheten utövas av kommunens Miljö & Hälsoskydds-förvaltning.  

Skollagen (Skollag SFS 2010:800) med krav på att skolmåltiderna ska vara kostnadsfria och näringsriktiga. 

 Nationella riktlinjer för måltider i skolan. Uppsala: Livsmedelsverket, 2019.
 Nationella riktlinjer för måltider i förskolan. Uppsala: Livsmedelsverket, 2016.
 Visitas branschriktlinjer i livsmedelshygien, Visita, 2021.
 Kontrollhandbok för storhushåll (del I, del II och del III) Uppsala: Livsmedelsverket, 2016.
 Branschriktlinjer för offentlig säker mat, 2021.
 Med flera……

Vården och omsorgen av äldre regleras av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), HSL (6, 7). Gränsdragningen mellan de medicinska och 
sociala insatserna är tydliga i lagarna men inte alls lika tydlig i verkligheten. Arbetet med 
mat och måltider omfattas av både SoL och HSL men nämns inte uttryckligt i någon av lagarna. 
 

”Den boendes nutrition ska betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och samma krav ska ställas på 

utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation”. SoS rapport 2000:11, Socialstyrelsen 

 Riktlinje kost och nutrition för äldre. Kungsbacka: Vård och Omsorgsförvaltningen, 2018
 Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. Uppsala: Livsmedelsverket, 2019.
 Med flera…… 

I arbetsmiljölagen (1997:1160) finns bl. a. regler om skyldigheter för arbetsgivaren och anda skyddsansvariga om 
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet; 
tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll. 

Specifika krav för kökets utformning (ett urval): 
 Arbetsplatsens utformning. AFS 2009:2
 Systematiskt arbetsmiljöarbete. AFS 2001:1
 Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3
 Belastningsergonomi AFS 2012:2
 Med flera……

Andra regelverk för Serviceområde Måltiders verksamhet med dess nyttjande av lokalerna och där tillhörande 
verksamhetsutövning att beakta är: 

 T.ex. vid avfallshantering; Miljöbalken 1998:808, Avfallsförordningen 2001:1063,
 Arbetsmiljö- och livsmedelslagstiftning (se ovan),
 Boverkets byggregler BBR 6:6211,
 Alkohollagstiftningen 2010:1622
 Förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser
 Med fler…

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-1.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-1.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-3.pdf
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VERKSAMHETSBESKRIVNING – MINDRE FÖRSKOLOR MED SK. HEMKÖK 
Vi har idag 19 mycket små förskolor av Kungsbacka kommunägda samt 8 inhyrda fastighetsobjekt där 
verksamheten är i så kallade ”hemkök”, dvs. i anvisad yta på förskolan där man ibland mitt i verksamheten 
tillbereder mat i de gemensamma utrymmena. Dessa förskolor har gemensamt att de inte har dedikerade 
varumottagningar för köken, separerade omklädningsrum och personalfaciliteter som livsmedelslagen 
rekommenderar, värmevagnar och vagnar med råvaror måste tas in i de gemensamma utrymmena – där t.ex. 
barnen kommer in, och byter om.  Det har inkommit önskemål ifrån pedagogiskt håll att förändra detta – men har 
inte blivit av då det skulle vara en verksamhetsförändring – där FG inte vill stå för kostnaderna likaså Fastighet 
eller Måltider. Ifrån Måltider är inte detta heller optimalt pga. kontamineringsrisker, och arbetsmiljö och utifrån 
Fastighet sida gällande underhåll och problematik rörande väldigt dålig ventilation på dessa ställen vilket har 
påpekats själva av Fastighet. Dessa förskolor har idag ca 800 ätande per dag och påverkar ca 21 medarbetares 
arbetsmiljö. Vi har märkt att det främst är två olika sorters hustyper som alla gemensamt har dessa problem men 
även en del fristående enheter av en annan layout. Listade nedan: 

Samma hustyp 1. (Daghem 87) 

(Byggår ca 1988-1989)  
Samma hustyp 2. (Daghem 90) 

Andra hustyper. 

Dannebacka fsk, nedre (Hus 2) (KBA) 2 avd Maleviks förskola (2 hus) (KBA) 4 avd Allergiförskolan Dungen (KBA) 1 avd 

Dannebacka fsk, övre (Hus 1) (KBA) 2 avd Tölö förskola (KBA) 2 avd Rydets förskola Gul (Barkassens förskola) 
(KBA) 2 avd 

Furulids förskola (KBA) 2 avd Vallda Sandö (lilla) förskola 1 (KBA) 2 avd Kullaviks förskola (KBA) 4 avd 

Klinnekärrs förskola (KBA) 2 avd Vallda Backa (Hus B) (KBA) 5 avd Kyviksängs förskola (Villekulla sbo) (KBA) 3 
avd 

Kokosnötens förskola (KBA) 2 avd Britta-Lenas förskola (KBA) 2 avd Olasgårdens förskola (KBA) 1 avd 

Spårhaga förskola, hus 1 (KBA) 2 avd Strannegårdens förskola 2 hus (KBA) 4 avd Fyren/Lotsen (Kullaviksskolan) sbo (KBA) 2 
avd 

Spårhaga förskola, hus 2 (KBA) 2 avd Gällinge förskola (KBA) 2 avd 

Älvsåkers förskola, hus C (KBA) 6 avd 

Lärkbackens Förskola (Eksta AB) 2 avd Pölagårdens förskola (Hus 1, 2) 
(Onsalavillan AB) 4 avd Jutegårdens förskola (Eksta AB) 2 avd 

Lilla lokets förskola (Hus 1, 2) (Svensk 
modulförvaltning AB) 4 avd 

Annebergs förskola (Hus A, B) (Eksta AB) 4 
avd Pepparrotens förskola (hus 2) (Eksta AB) 3 avd 

Sandlyckans förskola (Hus 1, 2) (Nordic 
Horizon AB) 3 avd 

Pepparrotens förskola (hus 1) (Eksta AB) 3 avd 
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VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Under många år har den totala produktionskapaciteten förtätats på Serviceområde Måltider i Kungsbacka för att 
spara pengar i drift och investeringar. Produktionen och möjligheten till leverans i vissa nuvarande tillagningskök 
och mottagningskök är därför hårt ansträngd, då köken ofta är byggda för en mindre produktion, än vad som görs 
idag alternativt vad som framöver kommer att behövas. De senaste årens ökningar av barn och unga har därmed 
medfört att produktions-kapaciteten alternativt serverings-kapaciteten ofta har maximerats i vissa tillagningskök 
och mottagningskök. Både ur perspektivet matlagning/beredning (produktion) samt ur perspektivet 
förråd/kyla/frys, nedkylning, disk, varumottagning/vagnhallar, servering/matsalar. (2026 beräknas Serviceområde 
måltider producera och servera 8,4 miljoner måltider per år till förskolor, skolor och äldreboenden inom 
Kungsbacka kommun och tillaga och servera ca 25 000 lunchportioner varje dag.) 

Vi ser behov av att bygga om eller anpassa dessa förskolekök eller på något annat sätt fasa ut dem ur 
verksamheten för att kunna utföra önskvärd tjänsteleverans för kunden och med en då förbättrad kvalitet utifrån 
nuvarande nivå, samt för en förbättrad arbetsmiljö för måltidspersonalen samt ur en livsmedelshygienisk synpunkt 
och matsäkerhetsynpunkt, samt för att säkra barnens miljö. 

13 stycken av förskolorna är en till två-avdelnings-förskolor och tre stycken tre-avdelnings-förskolor samt fyra 
stycken fyra-avdelnings-förskolor. Många förskolor är väldigt små eller uppdelade i två hus vilket gör 
verksamheten svårarbetad och att mat en måste transporteras emellan de olika byggnaderna, vilket påverkar 
matsäkerhet och kvalitet på maten i en negativ inriktning. 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
För att få ihop den totala måltidsproduktionen inom de närmsta 5 åren samt för att få kraft och möjlighet till att 
fortsätta att växa till de nästkommande 5 åren 2028–2032. För att kunna konsolidera ihop tillagningskök med 
närliggande mottagningskök, för att på så sätt spara på miljön och ekonomin i form av kortare transportsträckor 
och öka kvalitetsmässigt i form av kortare ledtider för maten att transporteras. Totalt leveranssäkras 
Serviceområde Måltiders produktion ifrån totalt möjliga 19 500 lunchportioner som är maxkapacitet idag i våra 
kök, och då fördelat över hela kommunen men i vissa områden där det idag är felfördelat, till 23 000 
lunchportioner till 2025 års ingång  och med en förhoppning av en produktionskapacitet på 32 000 lunchportioner 
till 2030 där fördelningen har flyttats över till närliggande tillagningskök och där Vård och omsorgsboendenas 
kök har renodlats för att i sin tur ta hand om det ökande behovet gällande äldrematsportioner. 

Koppling till Kungsbacka kommun/Kommunfullmäktiges mål: En hållbar utveckling och en hälsosam miljö, En 
attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. 

Koppling till Kungsbacka kommun/Vision 2030: I Kungsbacka växer framtiden, Vi utvecklas hela livet, Den 
nytänkande kvalitetskommunen. 
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BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Varje steg ska utredas och eventuellt förkastas innan nästa steg i modellen får tas. 

1. Inga åtgärder:
Om ”Inga åtgärder” vidtages, kommer de Fastighetsrelaterade problematiken med t.ex. underhåll och
ventilationen fortsätta att eftersättas. Och problematiken med arbetsmiljöfaktorerna kommer att fortsätta.
Ytterligare skulle matsäkerheten och livsmedelshanteringen äventyras vidare

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller andra
förvaltningslokaler:
Är egentligen inget alternativ, då Serviceområdes Måltiders verksamhetslokaler är specifika och inte kan
inte utföras i någon annan lokal som inte är anpassade för beredning och tillagning av livsmedel samt
nedkylning, kyl- och frysförvaring och servering av desamma till förädlad grad.

3. Ombyggnation:
Är troligtvis ett av de bästa förslagen gällande dessa förskolor på ett kortsiktigt plan, i förlängningen bör
dessa enheter fasas ut. För att få till de olika behoven som måltider har gällande de rumsfunktioner med
tydliga gränsdragningar som det är krav på i offentliga storkök, för att kunna säkerställa produktion,
matsäkerhet och hygienkrav, arbetsmiljö mm.

4. Nybyggnation:

Nybyggnation skulle kunna vara en ännu bättre lösning för en långsiktighet och för att få till större och
mer kostnadseffektiva och energieffektiva enheter samt för att få till en mer samordnad måltidsituation ur
hela Måltidsorganisationen perspektiv.

SAMORDNINGSBEHOV 
Samordning med övriga verksamheter är av vikt! 

INVESTERINGSSVOLYM 
--- 

TIDPLAN 
Ju tidigare desto bättre då dessa kök har mer än 20 år på nacken och är oerhört svårarbetade och undermåliga i 
mycket, en utfasningsplan bör tas fram för att konvertera dessa enheter eller ersätta dem.  

________________________________________________________________________________ 

Lokalgruppens förslag på lösning: 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 

1. Ingen åtgärd

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan förvaltnings
lokaler

3. Ombyggnation

4. Nybyggnation

Motivering till beslut: 

Beräknad kostnad: 
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Datum Benämning 

2021-09-29 Behovsbeskrivning Ombyggnad av gymnasieskolors 
matsal 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Lokalgrupp /Serviceområde Måltider christian.lindback@kungsbacka.se 0300-837889 

Kontaktperson för behovsbeskrivningen 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Christian Lindbäck /Serviceområde Måltider christian.lindback@kungsbacka.se 0300-837889 

VERKSAMHETSBESKRIVNING- SERVICEOMRÅDE MÅLTIDER 
Serviceområde Måltider tillhandahåller i dagsläget ca 6,4 miljoner goda och näringsriktiga måltider per år till förskolor, 
skolor och äldreboenden inom Kungsbacka kommun. I dagsläget tillagas och serveras ca 19 500 lunchportioner varje dag, 
därtill serveras frukost, mellanmål, middag eller färdigförpackad mat för hemleverans. En stor andel av måltiderna 
specialkost-anpassas ner på individnivå. Totalt finns idag en produktionskapacitet på totalt ca 21 000 (19 500 Gymn/skola) 
lunchportioner då fördelat över hela kommunen men i vissa områden kan det då vara felfördelat dvs, vi har en högre 
produktionsmöjlighet där det inte behövs och en mindre där det skulle behövas. 

Verksamheten är uppdelad i olika måltidsområden med tillagningskök och mottagningskök. I dagsläget har vi totalt 12 
tillagningskök fördelade över kommunen som tillagar och levererar till ca 100 mottagningskök. 7st. tillagningskök är på 
skola/gymnasier, 5st. är förlagda på äldreboenden. 

I dagsläget produceras måltiderna på två olika produktionsätt antingen genom ”Cook Serve” – varm-matlagning, varm-
distribution och varm-servering eller alternativt genom ”Cook Chill” – varm-matlagning, nedkylning, kyld-distribution, och 
återuppvärmning för varm-servering i våra olika mottagningskök. 

Serviceområde Måltider arbetar utefter FAMM-Modellen, (Five Aspects Meal Model), som bygger på fem begrepp översatta 
till Rummet/Miljön, Mötet, Produkten/Maten, Styrningen och Stämningen/Atmosfären. Rätt utformade lokaler är därför en 
viktig faktor för att ge förutsättningar till en god måltidsupplevelse. 

I köken finns lokalytor så kallade funktionsytor för varumottagning, förvaring, beredning, tillagning, nedkylning, packning, 
vagnuppställning, diskning, rengöring, tvätt och servering som skall var dimensionerade till respektive nivå för storköket. 
Köksmaskiner och köksinredning är anpassade till kökets funktion och beredningsnivå. I anslutning till köket är övriga 
funktioner som omklädningsrum, personalutrymmen och återvinning- och avfallsrum, matsal inplanerade. Omklädningsrum, 
personalutrymmen och toaletter samt återvinning- och avfallsrum ska separeras för att minska kontamineringsrisker 

Tillagningskök och mottagningskök utformas för den produktionsinriktning som valts utav Serviceområde måltider samt efter 
antal ätande och typ köksfunktion som är lämpad för verksamheten. Logistik och flöden beaktas för god hygien och effektiva 
flöden.  

Serviceområde Måltiders verksamhet är främst beroende av tre primära faktorer för att kunna bedriva sin verksamhet, 
Lokaler/utrustning, Personal och Råvaror – utan en av de tre så kan verksamheten inte leverera till kund. 

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



KUNGSBACKA KOMMUN 
2 (6) 

Lagkrav och styrdokument för Serviceområde Måltider att beakta vid planering/produktion och leverans av måltider. 

Det är framför allt Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) som styr 
hantering och produktion av maten i köken samt Livsmedelsverkets föreskrifter som finns i Livsmedelverkets 
författningssamling, LIVSFS. EU-förordningar såsom t.ex. (EG) 852/2004 Om livsmedelshygien föreskriver 
gällande bl.a. om ytor och funktioner som berör livsmedelsverksamheter.  

Tillsynen av verksamheten utövas av kommunens Miljö & Hälsoskydds-förvaltning.  

Skollagen (Skollag SFS 2010:800) med krav på att skolmåltiderna ska vara kostnadsfria och näringsriktiga. 

 Nationella riktlinjer för måltider i skolan. Uppsala: Livsmedelsverket, 2019.
 Nationella riktlinjer för måltider i förskolan. Uppsala: Livsmedelsverket, 2016.
 Visitas branschriktlinjer i livsmedelshygien, Visita, 2021.
 Kontrollhandbok för storhushåll (del I, del II och del III) Uppsala: Livsmedelsverket, 2016.
 Branschriktlinjer för offentlig säker mat, 2021.
 Med flera……

Vården och omsorgen av äldre regleras av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), HSL (6, 7). Gränsdragningen mellan de medicinska och 
sociala insatserna är tydliga i lagarna men inte alls lika tydlig i verkligheten. Arbetet med 
mat och måltider omfattas av både SoL och HSL men nämns inte uttryckligt i någon av lagarna. 
 

”Den boendes nutrition ska betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och samma krav ska ställas på 
utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation”. SoS rapport 2000:11, Socialstyrelsen 

 Riktlinje kost och nutrition för äldre. Kungsbacka: Vård och Omsorgsförvaltningen, 2018
 Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. Uppsala: Livsmedelsverket, 2019.
 Med flera……

I arbetsmiljölagen (1997:1160) finns bl. a. regler om skyldigheter för arbetsgivaren och anda skyddsansvariga om 
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet; 
tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll. 

Specifika krav för kökets utformning (ett urval): 
 Arbetsplatsens utformning. AFS 2009:2
 Systematiskt arbetsmiljöarbete. AFS 2001:1
 Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3
 Belastningsergonomi AFS 2012:2
 Med flera……

Andra regelverk för Serviceområde Måltiders verksamhet med dess nyttjande av lokalerna och där tillhörande 
verksamhetsutövning att beakta är: 

 T.ex. vid avfallshantering; Miljöbalken 1998:808, Avfallsförordningen 2001:1063,
 Arbetsmiljö- och livsmedelslagstiftning (se ovan),
 Boverkets byggregler BBR 6:6211,
 Alkohollagstiftningen 2010:1622
 Förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser
 Med fler…

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-1.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-1.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-3.pdf
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VERKSAMHETSBESKRIVNING - ARANÄSGYMNASIETS KÖK OCH MATSAL 
Aranäsgymnasiet har idag ca 1438 inskrivna elever/ätande per dag inklusive specialkost och LSS-elever + ca 50 
pedagoger och annan skolpersonal ätandes per dag. Produktionen är utformad enligt ”Cook Serve” – varm-
matlagning, varm-distribution och den totala produktionen ligger idag på ca 5100 portioner varav då ca 3500 
portioner distribueras till mottagningskök såsom andra skolor och förskolor. Av den totala produktionen är ca 400 
specialkoster (ca 13%). Matsalen är anpassad för 380 platser (enl. brandskydd). Planerat utifrån lokalplan ökning 
med ca 35 elever per år, 5 år framåt. Verksamheten upplever idag att det är alldeles för stor köbildning vid 
servering och Måltider önskar en översyn av matsalsyta och serveringslinjer samt utökad möblering. Matsalen 
behöver dimensioneras upp för att klara av den framtida ökningen av elevantal och för att minska dagens 
köbildning. Nu senast har Måltider bekostat ett frysrum för att utöka kapaciteten på frysförvaringsutrymmen som 
var för liten för dagens produktion. Pga. av utökat bestånd av förskolor och skolor som Aranäsgymnasiet levererar 
portioner till, så är idag vagnhallar maximerade och någon utökning av produktion går inte att få in. Vidare behov 
av utökning i maskinpark och kyl/frys-förvaring, produktionsytor ser vi inte just nu.  

VERKSAMHETSBESKRIVNING – ELOF LINDÄLVS GYMNASIETS KÖK OCH MATSAL 
Elof Lindälvs Gymnasium har idag ca 1486 inskrivna elever/ätande per dag inklusive specialkost + ca 50 
pedagoger samt och annan skolpersonal ätandes per dag. Produktionen är utformad enligt ”Cook Chill” – varm-
matlagning, nedkylning, kyld-distribution dock med ”Cook Serve” – varm-matlagning, varm-distribution för 
ätande på plats och den totala produktionen ligger idag på ca 4400 portioner varav då ca 2800 portioner 
distribueras till mottagningskök såsom andra skolor och förskolor. Av den totala produktionen är ca 560 
specialkoster (ca 13%). Matsalen (med caféet inräknat) är anpassad för 320 platser (enl. brandskydd). Planerat 
utifrån lokalplan ökning med ca 35 elever per år, 5 år framåt. Verksamheten upplever idag att det är alldeles för 
stor köbildning vid servering och Måltider önskar en översyn av matsalsyta och serveringslinjer samt utökad 
möblering. Matsalen behöver dimensioneras upp för att klara av den framtida ökningen av elevantal och för att 
minska dagens köbildning. En översyn av produktionsytorna för specialkostköket skulle också behövas då det 
idag anses vara för litet för dagens produktion. Vidare behov av utökning i maskinpark och kyl/frys-förvaring, 
produktionsytor ser vi inte just nu. 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Under många år har den totala produktionskapaciteten förtätats på Serviceområde Måltider i Kungsbacka för att 
spara pengar i drift och investeringar. Produktionen och möjligheten till leverans i vissa nuvarande tillagningskök 
och mottagningskök är därför hårt ansträngd, då köken ofta är byggda för en mindre produktion, än vad som görs 
idag alternativt vad som framöver kommer att behövas. De senaste årens ökningar av barn och unga har därmed 
medfört att produktions-kapaciteten alternativt serverings-kapaciteten ofta har maximerats i vissa tillagningskök 
och mottagningskök. Både ur perspektivet matlagning/beredning (produktion) samt ur perspektivet 
förråd/kyla/frys, nedkylning, disk, varumottagning/vagnhallar, servering/matsalar. (2026 beräknas Serviceområde 
måltider producera och servera 8,4 miljoner måltider per år till förskolor, skolor och äldreboenden inom 
Kungsbacka kommun och tillaga och servera ca 25 000 lunchportioner varje dag.) 

Serviceområde Måltider ser behovet utav att planera in utökning av matsalsyta på de två gymnasieskolorna för att 
förbereda för de framtida behoven av utökat elevantal och även för att idag kunna utföra önskvärd tjänsteleverans 
för kunden och sedan med en då förbättrad kvalitet utifrån nuvarande nivå, samt för en förbättrad arbetsmiljö för 
måltidspersonalen samt för kunden en attraktivare måltidsmiljö, vidare översyn av beredningsytorna för 
specialkostköket på Elof Lindälvs gymnasium för en förbättrad arbetsmiljö för måltidspersonalen samt ur en 
livsmedelshygienisk synpunkt och matsäkerhetsynpunkt. 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
För att få ihop den totala måltidsproduktionen inom de närmsta 5 åren samt för att få kraft och möjlighet till att 
fortsätta att växa till de nästkommande 5 åren 2028–2032. För att kunna konsolidera ihop tillagningskök med 
närliggande mottagningskök, för att på så sätt spara på miljön och ekonomin i form av kortare transportsträckor 
och öka kvalitetsmässigt i form av kortare ledtider för maten att transporteras. Totalt leveranssäkras 
Serviceområde Måltiders produktion ifrån totalt möjliga 19 500 lunchportioner som är maxkapacitet idag i våra 
kök, och då fördelat över hela kommunen men i vissa områden där det idag är felfördelat, till 23 000 
lunchportioner till 2025 års ingång  och med en förhoppning av en produktionskapacitet på 32 000 lunchportioner 
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till 2030 där fördelningen har flyttats över till närliggande tillagningskök och där Vård och omsorgsboendenas 
kök har renodlats för att i sin tur ta hand om det ökande behovet gällande äldrematsportioner. 

Koppling till Kungsbacka kommun/Kommunfullmäktiges mål: En hållbar utveckling och en hälsosam miljö, En 
attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. 

Koppling till Kungsbacka kommun/Vision 2030: I Kungsbacka växer framtiden, Vi utvecklas hela livet, Den 
nytänkande kvalitetskommunen. 
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BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Varje steg ska utredas och eventuellt förkastas innan nästa steg i modellen får tas. 

1. Inga åtgärder:
Om ”Inga åtgärder” vidtages, kommer kunden i slutändan bli lidande och deras verksamhet kommer få
svårigheter att schemalägga – då det inte kommer finnas tillräckligt med tid/plats för eleverna att intaga
sin lunch, Om inga åtgärder görs gällande beredningsytorna för specialkosten på Elof Lindälvs
gymnasium så kommer problematiken med arbetsmiljöfaktorerna att fortsätta. Ytterligare skulle
matsäkerheten och livsmedelshanteringen äventyras vidare för stora delar av de förskolor och skolor som
Måltider idag har distribution till ifrån detta tillagningskök

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller andra
förvaltningslokaler:
Är egentligen inget alternativ, då Serviceområdes Måltiders verksamhetslokaler är specifika och inte kan
inte utföras i någon annan lokal som inte är anpassade för beredning och tillagning av livsmedel samt
nedkylning, kyl- och frysförvaring och servering av desamma till förädlad grad.

3. Ombyggnation:
Är troligtvis det bästa förslaget gällande dessa gymnasier på ett kortsiktigt plan, För att få till en attraktiv
matsalsmiljö och för att kunna säkerställa produktion, matsäkerhet och hygienkrav, arbetsmiljö mm i
övrigt

4. Nybyggnation:

Ser vi inte som aktuellt just nu – då det är en mindre problematik som beskrivits

SAMORDNINGSBEHOV 
Samordning med övriga verksamheter är av vikt! 

INVESTERINGSSVOLYM 
--- 

TIDPLAN 
Ju tidigare desto bättre gällande matsalsproblematiken och beredningsytorna för specialkosten dock med som 
senaste färdigställande 2024. 
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________________________________________________________________________________ 

Lokalgruppens förslag på lösning: 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 

1. Ingen åtgärd

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan förvaltnings
lokaler

3. Ombyggnation

4. Nybyggnation

Motivering till beslut: 

Beräknad kostnad: 
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Datum Benämning 

2021-09-29 Ombyggnad till mottagningskök Åsaskolan 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Lokalgrupp /Serviceområde Måltider christian.lindback@kungsbacka.se 0300-837889 

Kontaktperson för behovsbeskrivningen 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Christian Lindbäck /Serviceområde Måltider christian.lindback@kungsbacka.se 0300-837889 

VERKSAMHETSBESKRIVNING- SERVICEOMRÅDE MÅLTIDER 
Serviceområde Måltider tillhandahåller i dagsläget ca 6,4 miljoner goda och näringsriktiga måltider per år till förskolor, 
skolor och äldreboenden inom Kungsbacka kommun. I dagsläget tillagas och serveras ca 19 500 lunchportioner varje dag, 
därtill serveras frukost, mellanmål, middag eller färdigförpackad mat för hemleverans. En stor andel av måltiderna 
specialkost-anpassas ner på individnivå. Totalt finns idag en produktionskapacitet på totalt ca 21 000 (19 500 Gymn/skola) 
lunchportioner då fördelat över hela kommunen men i vissa områden kan det då vara felfördelat dvs, vi har en högre 
produktionsmöjlighet där det inte behövs och en mindre där det skulle behövas. 

Verksamheten är uppdelad i olika måltidsområden med tillagningskök och mottagningskök. I dagsläget har vi totalt 12 
tillagningskök fördelade över kommunen som tillagar och levererar till ca 100 mottagningskök. 7st. tillagningskök är på 
skola/gymnasier, 5st. är förlagda på äldreboenden. 

I dagsläget produceras måltiderna på två olika produktionsätt antingen genom ”Cook Serve” – varm-matlagning, varm-
distribution och varm-servering eller alternativt genom ”Cook Chill” – varm-matlagning, nedkylning, kyld-distribution, och 
återuppvärmning för varm-servering i våra olika mottagningskök. 

Serviceområde Måltider arbetar utefter FAMM-Modellen, (Five Aspects Meal Model), som bygger på fem begrepp översatta 
till Rummet/Miljön, Mötet, Produkten/Maten, Styrningen och Stämningen/Atmosfären. Rätt utformade lokaler är därför en 
viktig faktor för att ge förutsättningar till en god måltidsupplevelse. 

I köken finns lokalytor så kallade funktionsytor för varumottagning, förvaring, beredning, tillagning, nedkylning, packning, 
vagnuppställning, diskning, rengöring, tvätt och servering som skall var dimensionerade till respektive nivå för storköket. 
Köksmaskiner och köksinredning är anpassade till kökets funktion och beredningsnivå. I anslutning till köket är övriga 
funktioner som omklädningsrum, personalutrymmen och återvinning- och avfallsrum, matsal inplanerade. Omklädningsrum, 
personalutrymmen och toaletter samt återvinning- och avfallsrum ska separeras för att minska kontamineringsrisker 

Tillagningskök och mottagningskök utformas för den produktionsinriktning som valts utav Serviceområde måltider samt efter 
antal ätande och typ köksfunktion som är lämpad för verksamheten. Logistik och flöden beaktas för god hygien och effektiva 
flöden.  

Serviceområde Måltiders verksamhet är främst beroende av tre primära faktorer för att kunna bedriva sin verksamhet, 
Lokaler/utrustning, Personal och Råvaror – utan en av de tre så kan verksamheten inte leverera till kund. 

Kungsbacka kommun 
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats 
434 81 Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se 
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Lagkrav och styrdokument för Serviceområde Måltider att beakta vid planering/produktion och leverans av måltider. 

Det är framför allt Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) som styr 
hantering och produktion av maten i köken samt Livsmedelsverkets föreskrifter som finns i Livsmedelverkets 
författningssamling, LIVSFS. EU-förordningar såsom t.ex. (EG) 852/2004 Om livsmedelshygien föreskriver 
gällande bl.a. om ytor och funktioner som berör livsmedelsverksamheter.  

Tillsynen av verksamheten utövas av kommunens Miljö & Hälsoskydds-förvaltning.  

Skollagen (Skollag SFS 2010:800) med krav på att skolmåltiderna ska vara kostnadsfria och näringsriktiga. 

 Nationella riktlinjer för måltider i skolan. Uppsala: Livsmedelsverket, 2019.
 Nationella riktlinjer för måltider i förskolan. Uppsala: Livsmedelsverket, 2016.
 Visitas branschriktlinjer i livsmedelshygien, Visita, 2021.
 Kontrollhandbok för storhushåll (del I, del II och del III) Uppsala: Livsmedelsverket, 2016.
 Branschriktlinjer för offentlig säker mat, 2021.
 Med flera……

Vården och omsorgen av äldre regleras av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), HSL (6, 7). Gränsdragningen mellan de medicinska och 
sociala insatserna är tydliga i lagarna men inte alls lika tydlig i verkligheten. Arbetet med 
mat och måltider omfattas av både SoL och HSL men nämns inte uttryckligt i någon av lagarna. 
 

”Den boendes nutrition ska betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och samma krav ska ställas på 
utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation”. SoS rapport 2000:11, Socialstyrelsen 

 Riktlinje kost och nutrition för äldre. Kungsbacka: Vård och Omsorgsförvaltningen, 2018
 Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. Uppsala: Livsmedelsverket, 2019.
 Med flera……

I arbetsmiljölagen (1997:1160) finns bl. a. regler om skyldigheter för arbetsgivaren och anda skyddsansvariga om 
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet; 
tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll. 

Specifika krav för kökets utformning (ett urval): 
 Arbetsplatsens utformning. AFS 2009:2
 Systematiskt arbetsmiljöarbete. AFS 2001:1
 Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3
 Belastningsergonomi AFS 2012:2
 Med flera……

Andra regelverk för Serviceområde Måltiders verksamhet med dess nyttjande av lokalerna och där tillhörande 
verksamhetsutövning att beakta är: 

 T.ex. vid avfallshantering; Miljöbalken 1998:808, Avfallsförordningen 2001:1063,
 Arbetsmiljö- och livsmedelslagstiftning (se ovan),
 Boverkets byggregler BBR 6:6211,
 Alkohollagstiftningen 2010:1622
 Förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser
 Med fler…

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-1.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-1.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-3.pdf
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VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Under många år har den totala produktionskapaciteten förtätats på Serviceområde Måltider i Kungsbacka för att 
spara pengar i drift och investeringar. Produktionen och möjligheten till leverans i vissa nuvarande tillagningskök 
och mottagningskök är därför hårt ansträngd, då köken ofta är byggda för en mindre produktion, än vad som görs 
idag alternativt vad som framöver kommer att behövas. De senaste årens ökningar av barn och unga har därmed 
medfört att produktions-kapaciteten alternativt serverings-kapaciteten ofta har maximerats i vissa tillagningskök 
och mottagningskök. Både ur perspektivet matlagning/beredning (produktion) samt ur perspektivet 
förråd/kyla/frys, nedkylning, disk, varumottagning/vagnhallar, servering/matsalar. (2026 beräknas Serviceområde 
måltider producera och servera 8,4 miljoner måltider per år till förskolor, skolor och äldreboenden inom 
Kungsbacka kommun och tillaga och servera ca 25 000 lunchportioner varje dag.) 

Serviceområde Måltider ser behovet utav att planera in och bygga ett större tillagningskök i den nya inplanerade 
skolan i Åsa (2026), dagens Åsaskola – har betjänat ut sin roll som tillagningskök och behöver ersättas, då 
möjligheterna för att inplanera mer produktion och ätande är svårt begränsat där. Dagens Åsaskola om-planeras 
till att bli ett mottagningskök och den nybyggda Åsaskolan blir nytt Tillagningskök med en produktionskapacitet 
på om det planeras som ett ”Cook Serve”-kök – varm-matlagning på 2500 portioner alternativt om det planeras 
som ett ”Cook Chill”-kök – varm-matlagning, nedkylning, kyld-distribution, och återuppvärmning för varm-
servering på 5000 portioner. Utifrån den väntade befolkningsökningen och de tillväxtområden som Kungsbacka 
kommun har identifierat (Anneberg/Centralort Kungsbacka och Åsa) så ser vi det här som ett strategiskt rätt steg 
att ta för att säkerställa Åsa’s lokala försörjning av måltidsportioner till förskolor och skolor, samt som stöd för de 
produktionsenheter som är lokaliserade i de centrala delarna av Kungsbacka centralort 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
För att få ihop den totala måltidsproduktionen inom de närmsta 5 åren samt för att få kraft och möjlighet till att 
fortsätta att växa till de nästkommande 5 åren 2028–2032. För att kunna konsolidera ihop tillagningskök med 
närliggande mottagningskök, för att på så sätt spara på miljön och ekonomin i form av kortare transportsträckor 
och öka kvalitetsmässigt i form av kortare ledtider för maten att transporteras. Totalt leveranssäkras 
Serviceområde Måltiders produktion ifrån totalt möjliga 19 500 lunchportioner som är maxkapacitet idag i våra 
kök, och då fördelat över hela kommunen men i vissa områden där det idag är felfördelat, till 23 000 
lunchportioner till 2025 års ingång  och med en förhoppning av en produktionskapacitet på 32 000 lunchportioner 
till 2030 där fördelningen har flyttats över till närliggande tillagningskök och där Vård och omsorgsboendenas 
kök har renodlats för att i sin tur ta hand om det ökande behovet gällande äldrematsportioner. 

Koppling till Kungsbacka kommun/Kommunfullmäktiges mål: En hållbar utveckling och en hälsosam miljö, En 
attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. 

Koppling till Kungsbacka kommun/Vision 2030: I Kungsbacka växer framtiden, Vi utvecklas hela livet, Den 
nytänkande kvalitetskommunen. 
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BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Varje steg ska utredas och eventuellt förkastas innan nästa steg i modellen får tas. 

1. Inga åtgärder:
Om ”Inga åtgärder” vidtages, kommer den totala produktionen av Serviceområde Måltiders leverans att
bli oerhört mer besvärlig och näst intill omöjlig inom några år, då alla köken är sammankopplade i
tillagningskök och mottagningskök och där ”hela pusslet” måste ligga på plats för att det skall fungera
optimalt. Gällande Åsaskolan utifrån idag är det omöjligt att göra någon kapacitetsutökning pga. kökets
lokalitet och därmed skulle Måltiders möjligheter till att försörja närliggande förskolor och skolor med
måltidsportioner hämmas och kunden skulle i slutändan bli lidande.

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller andra
förvaltningslokaler:
Är egentligen inget alternativ, då Serviceområdes Måltiders verksamhetslokaler är specifika och inte kan
inte utföras i någon annan lokal som inte är anpassade för beredning och tillagning av livsmedel samt
nedkylning, kyl- och frysförvaring och servering av desamma till förädlad grad.

3. Ombyggnation:
Är inget alternativ -då detta undersökts redan på den befintliga Åsaskolan och den Nya Åsaskolan är ännu
inte byggd.

4. Nybyggnation:
Gällande nyproduktion av ett större tillagningskök placerat på skola, så skulle det innebära lägre
kostnader för verksamheten och skulle även minska byggkostnader och skapa samordningsvinster för
verksamheten i form av förvarings-, produktions-, och övriga ytor. En nybyggnation är det bästa
alternativet för en mer samordnad måltidsituation och ur ett kostnadsperspektiv och
energieffiktivtetsperspektiv, men även för gästupplevelsen och för möjligheten att utöka verksamheten
och försörjningsgraden till närliggande förskolor och skolor.

SAMORDNINGSBEHOV 
Samordning med övriga verksamheter är av vikt! 

INVESTERINGSSVOLYM 
--- 

TIDPLAN 
I samband med nybyggnation av Nya Åsaskolan med planerat färdigställande 2026. 
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________________________________________________________________________________ 

Lokalgruppens förslag på lösning: 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 

1. Ingen åtgärd

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan förvaltnings
lokaler

3. Ombyggnation

4. Nybyggnation

Motivering till beslut: 

Beräknad kostnad: 



Kungsbacka kommun 
Ekonomi     

Besöksadress Telefon 
434 81 Kungsbacka Vägmästaren, Syréngatan 1 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se 

Fax 
0300-83 47 04 www.kungsbacka.se 

BEHOVSBESKRIVNING 
Lokalinvesteringar 

Datum Benämning 
210920 Nybyggnad toalett Hanhals bad 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Arbetstelefon 
Peter Gulin peter.gulin@kungsbacka.se 0300838907 

Förvaltningens lokalansvarig 
Namn och förvaltning E-postadress Arbetstelefon 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Fastighetsförvaltning. Idag finns en toalettmodul om ca 7 kvm med tank-tömning. Kommunalt avlopp är 
planerat att grävas ned och kopplas i intilliggande Isladan. Här föreslås en midre modul som via pump 
ansluter till kommande avlopp. Modul innehållande 1 HWC och 1 WC. Behov finns även att 
tillgänglighetsanpassa tillträde till modul. Rivning av befintlig modul behöver också omhändetas. 
Länsstyrelsens utlåtande om tänkt åtgärd behöver inväntas 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Toaletten vid Hanhalsholme badplats är i väldigt dåligt skick. Den har passerat sitt tekniska slutår och 
det är inte lämpligt att investera i nuvarande paviljong. Service Fastighet föreslår att modulen rivs/tas 
bort och eventuellt ersätts med en ny. Estimerad kostnad för en ny toalettmodul är ca 1000tkr. 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
Paviljongen är ej lämplig att rusta upp.  

Det är en väldigt populär badplats, behovet av en toalett är stort och dessa byggnader ligger i Service 
uppdrag att förvalta. 

Vi skulle säkerställa en behövd funktion och bidra till en bra upplevelse och service i området. 
En ny toalettbyggnad skulle även bidra till ett trevligare helhetsintryck. 

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Ingen åtgärd: Ej att föredra. Fastigheten är i dåligt skick och bör rivas. 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 
förvaltnings lokaler: Detta är den enda toaletten på området. 
Ombyggnation: Ej att föredra. WC-modul är i dåligt skick och bör rivas/tas bort. 

Nybyggnation: Att föredra, det är en populär badstrand och toaletten används av många. Estimerad 
kostnad ca 1000tkr. 

SAMORDNINGSBEHOV 
Samordning bör ske mellan SE fastighet, lokalplanering samt KFT. 

DIMENSIONERANDE LOKALBEHOV 
-
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TIDPLAN 
Ny toalett bör vara klar april/maj 2023. 
________________________________________________________________________________ 

LOKALGRUPPENS FÖRSLAG PÅ LÖSNING: 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 
Ingen åtgärd 
Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan förvaltnings 
lokaler 
Ombyggnation 

Nybyggnation 
Motivering till beslut: 
Beräknad kostnad: 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 



Kungsbacka kommun 
Ekonomi     

Besöksadress Telefon 
434 81 Kungsbacka Vägmästaren, Syréngatan 1 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se 

Fax 
0300-83 47 04 www.kungsbacka.se 

BEHOVSBESKRIVNING 
Lokalinvesteringar 

Datum Benämning 
210920 Nybyggnad toalett Vallda Sandö 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Arbetstelefon 
Peter Gulin peter.gulin@kungsbacka.se 0300838907 

Förvaltningens lokalansvarig 
Namn och förvaltning E-postadress Arbetstelefon 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Fastighetsförvaltning. Idag finns en toalettbyggnad om ca 16 kvm med anslutning till kommunalt VA. 
Denna byggnad innehåller idag 1 HWC, 3 WC, 1 urinoar. Här föreslås en modul innehållande 1 HWC 
och 2 WC, 1 urinoar. Rivning av befintlig modul behöver också omhändertas.  

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Toaletten vid Vallda Sandö badplats är i väldigt dåligt skick. Den har passerat sitt tekniska slutår och det 
är inte lämpligt att investera i nuvarande byggnad. Service Fastighet föreslår att paviljongen rivs/tas bort 
och eventuellt ersätts med en ny. Estimerad kostnad för en ny toalettpaviljong är ca 1800tkr. 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
Byggnaden är ej lämplig att rusta upp.  

Det är en väldigt populär badplats, behovet av en toalett är stort och dessa byggnader ligger i Service 
uppdrag att förvalta. 

Vi skulle säkerställa en behövd funktion och bidra till en bra upplevelse och service i området. 
En ny toalettbyggnad skulle även bidra till ett trevligare helhetsintryck. 

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Ingen åtgärd: Ej att föredra. Fastigheten är i dåligt skick och bör rivas. 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 
förvaltnings lokaler: Detta är den enda toaletten på området. 
Ombyggnation: Ej att föredra. Byggnaden är i dåligt skick och bör rivas/tas bort. 

Nybyggnation: Att föredra, det är en populär badstrand och toaletten används av många. Estimerad 
kostnad ca 1800tkr. 

SAMORDNINGSBEHOV 
Samordning bör ske mellan SE fastighet, lokalplanering samt KFT. 

DIMENSIONERANDE LOKALBEHOV 
- 

TIDPLAN 
Ny toalett bör vara klar april/maj 2023. 
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________________________________________________________________________________ 

LOKALGRUPPENS FÖRSLAG PÅ LÖSNING: 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 
Ingen åtgärd 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan förvaltnings 
lokaler 

Ombyggnation 
Nybyggnation 
Motivering till beslut: 
Beräknad kostnad: 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 



BEHOVSBESKRIVNING 
Lokalinvesteringar 

Datum Benämning 
211004 Avveckling av modul Tölöberg 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Arbetstelefon 
Fredrik Wallman Fredrik.wallman@kungsbacka.se 0300837960 

Förvaltningens lokalansvarig 
Namn och förvaltning E-postadress Arbetstelefon 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Avveckling hyrd modul 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
SE hyrde in denna modul av modulförvaltning 2011 att användas som Hem för vård och boende 

(HVB hem). Behovet för detta har minskat och idag används den tillfälligt för boende för Tak över 

huvudet för större familjekonstellationer. Vi har sagt upp modulen hos fastighetsägaren för 

avveckling april 2023 enligt styrgruppsbeslut. Modulen har idag en internhyra på 642 300 kronor per 

år. I den ingår även ett arrendeavtal med Region Halland, diskussion pågår att avsluta det under 

2023. I hyresavtal ingår även en kostnad/vite på 995 000kr då avtalet avslutat till 2023 och inte 

förlängs ytterligare 4 år. 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
Den kommer bespara pengar åt kommunen på lång sikt 

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 

Ingen åtgärd: Går inte då modulen är uppsagt 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller 
annan förvaltnings lokaler: 

Ombyggnation: 

 Nybyggnation:  

SAMORDNINGSBEHOV 
Samordning bör ske mellan SE fastighet, lokalplanering samt Region Halland (arrendator till 
marken).  

mailto:peter.gulin@kungsbacka.se


DIMENSIONERANDE LOKALBEHOV 
- 

TIDPLAN 
Avetablering bör vara klar april 2023 

___________________________________________________________________________
_____ 

LOKALGRUPPENS FÖRSLAG PÅ LÖSNING: 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 

Ingen åtgärd 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 
förvaltnings lokaler 

Ombyggnation 

Nybyggnation 

Motivering till beslut: 
Beräknad kostnad: 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 



Kungsbacka kommun 
Ekonomi     

Besöksadress Telefon 
434 81 Kungsbacka Vägmästaren, Syréngatan 1 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se 

Fax 
0300-83 47 04 www.kungsbacka.se 

BEHOVSBESKRIVNING 
Lokalinvesteringar 

Datum Benämning 
211001 Avveckling personalbyggnad omlastning Klovsten 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Arbetstelefon 
Peter Gulin Peter.gulin@kungsbacka.se 0300838907 

Förvaltningens lokalansvarig 
Namn och förvaltning E-postadress Arbetstelefon 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Fastighetsförvaltning / tom lokal. Klovstens omlastningscentral, personalbyggnad om 190 kvm 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Klovsten omlastningscentral stor tom och nyttjas inte av någon verksamhet. Lokal behöver lämnas till 
Lokalplan för möjligt nyttjande på annan plats då området ska exploateras.  

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
Om lokalen kan nyttjas och flyttas till annan plats om behov av annan verksamhet finns kan det vara av 
ekonomiskt intresse.  

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Ingen åtgärd: Ej att föredra. Området där byggnaden är belägen ska exploateras till annat nyttjande 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 
förvaltnings lokaler:  
Ombyggnation: 

Nybyggnation:  

SAMORDNINGSBEHOV 

DIMENSIONERANDE LOKALBEHOV 
- 

TIDPLAN 
Att planeras i samband med områdets exploatering 

________________________________________________________________________________ 

LOKALGRUPPENS FÖRSLAG PÅ LÖSNING: 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 
Ingen åtgärd 



KUNGSBACKA KOMMUN 

2 (2)
Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan förvaltnings 
lokaler 

Ombyggnation 
Nybyggnation 
Motivering till beslut: 
Beräknad kostnad: 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 



BEHOVSBESKRIVNING 
Lokalinvesteringar 

Datum Benämning 
211004 Rivning av objekt på Gustafs väg Frillesås 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Arbetstelefon 
Fredrik Wallman Fredrik.wallman@kungsbacka.se 0300837960 

Förvaltningens lokalansvarig 
Namn och förvaltning E-postadress Arbetstelefon 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Kommuen förvärvade marken för utveckling av industri i Rya Frillesås. Fastigheten består idag av ett 

Bostadshus på ca 120 m2, 2 lägenheter på totalt 70m2 samt 3 lador/uthus där vi ej har ytuppgift. 

Idag är det på grund av skicket enbart möjligt att använda en av lägenheterna på 35m2 som bostad 

för Tak över huvudet. Förslaget avser att riva samtliga byggnader 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Fastigheterna är i dåligt skick och behöver totalrenoveras eller rivas, då det komma ny detaljplan för 

industriändamål är bästa alternativet att riva dem. 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
Huset är ej lämplig att rusta upp och marken skall användas till industrimark 

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Ingen åtgärd: Ej att föredra. Fastigheten är i dåligt skick och bör rivas. 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller 
annan förvaltnings lokaler: Ombyggnation: Ej att föredra. Huset är i dåligt skick och bör 
rivas/tas bort. 

Nybyggnation: 

SAMORDNINGSBEHOV 
Samordning bör ske mellan SE fastighet, lokalplanering samt SBK. 

DIMENSIONERANDE LOKALBEHOV 
- 

TIDPLAN 
Bör rivas under 2023. 

mailto:peter.gulin@kungsbacka.se


___________________________________________________________________________
_____ 

LOKALGRUPPENS FÖRSLAG PÅ LÖSNING: 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 

Ingen åtgärd 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 
förvaltnings lokaler 

Ombyggnation 

Nybyggnation 

Motivering till beslut: 
Beräknad kostnad: 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 



BEHOVSBESKRIVNING 
Lokalinvesteringar 

Datum Benämning 
211004 Rivning bostad Kallhällevägen 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Arbetstelefon 
Fredrik Wallman Fredrik.wallman@kungsbacka.se 0300837960 

Förvaltningens lokalansvarig 
Namn och förvaltning E-postadress Arbetstelefon 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Fastigheten på Kallkällevägen köptes in i samband av byggandet av Tölö tvärled. Vid köpets 

garanterades att fastighetsägaren skulle få hyra fastigheten så länge det önskades samt att ha eget 

underhållsansvar för denna. Nu är fastigheten tom och kostnaden för att renovera den till 

godtagbart skick är för hög. Huset består av huvudbyggnad på ca 155 m2 samt ett garage. 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Huset på Kallkällevägen är i väldigt dåligt skick. 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Ingen åtgärd: Ej att föredra. Fastigheten är i dåligt skick och bör rivas. 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller 
annan förvaltnings lokaler:  

Ombyggnation: Ej att föredra. Fastigheten är i dåligt skick och bör rivas/tas bort. 

Nybyggnation: Ej aktuellt 

SAMORDNINGSBEHOV 
Samordning bör ske mellan SE fastighet, lokalplanering samt SBK. 

DIMENSIONERANDE LOKALBEHOV 
- 

TIDPLAN 
Riving bör ske snarast möjligt dock senast 
2023_______________________________________________________________________
_________ 

mailto:peter.gulin@kungsbacka.se


LOKALGRUPPENS FÖRSLAG PÅ LÖSNING: 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 

Ingen åtgärd 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 
förvaltnings lokaler 

Ombyggnation 

Nybyggnation 

Motivering till beslut: 
Beräknad kostnad: 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 



Datum 

2021-10-04 
Diarienummer 

SE 2021-00304 

Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (2) 
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Redovisning av inkomna skrivelser oktober 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser oktober 2021 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-09-27 till 2021-10-05 har följande skrivelser inkommit till nämnden för Service. 

Beskrivning Inkom Tillhör 
ärende 

Ärendemening 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 253) 
Omfördelning av budget i lokalplan 
för Gällinge förskola 

2021-09-27 2021-00193 Omfördelning av budget i 
lokalplan Gällinge förskola 

(Kommunstyrelsen) (Tjänsteskrivelse) 
Omfördelning av budget i lokalplan 
för Gällinge förskola 

2021-09-27 2021-00193 Omfördelning av budget i 
lokalplan Gällinge förskola 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 240) 
Avslut av uppdrag att lokalisera 
omlastningscentral till Duveheds 
verksamhetsområde 

2021-09-28 2021-00090 Uppstart av projekt i lokalplan 
Klovstens omlastningscentral 
med lokalisering inom Duveheds 
verksamhetsområde 

(Inera) (Revisionsrapport, version 3.0) 
Revisionsrapport Kungsbacka 
kommun SITHS 2021 

2021-10-05 2021-00202 Revisionsrapport SITHS 2021 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-10-04 

Lovisa Eld 

Förvaltningschef 



Datum 

2021-10-04 
Diarienummer 

SE 2021-00305 

Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (1) 
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Anmälan av delegeringsbeslut oktober 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut oktober 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med 
Service delegeringsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden för Service. Redovisningen 
innebär inte att nämnden för Service omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
nämnden för Service återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som 
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-10-04 
Sammanställning av delegeringsbeslut oktober 2021 

Lovisa Eld  

Förvaltningschef 



Datum 

2021-10-04 
Diarienummer 

SE 2021-00305 

1 (4) 
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

DELEGERINGSBESLUT 

Sammanställning av delegeringsbeslut oktober 2021 

Upplysning 

Beslut fattade med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning 2021-03-18 § 23 
under perioden 2021-09-11 till 2021-10-13. 

Sammanfattning 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp enligt 
delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 
omfattning   

Beslutsfattare 

2021-09-11 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
HR-generalist 

Elisabeth Grimhusen 

2021-09-15 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 
Konsumentrådgivare 

Annika Björnefeldt 

2021-09-20 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Vikariat 
Administratör 

Christer Lindström 

2021-09-20 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Fastighetstekniker 

Kristian Eriksson 
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2021-09-23 3.1.16 
Dataskyddsförordningen  
GDPR artikel 28 

 
Teckna avtal om 
personuppgiftsbiträdes 
behandling av 
personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges 
räkning.  

 

Lovisa Eld 

2021-10-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

 

 
Tillsvidareanställning 
Lokalvårdare 

 
Masoumeh Pettersson 

 

2021-10-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

 

 
Tillsvidareanställning 
Biträdande verksamhetschef 

Annika Åkerlund 

2021-10-01 3.1.8 
Reglemente för  
kommun- styrelsen och övriga 
nämnder i Kungsbacka 
kommun  

 

 
Utse ombud med rätt att föra  
talan i alla mål och ärenden 
som enligt lag eller annan 
författning ankommer på 
nämnden eller på annat sätt 
faller inom nämndens 
ansvarsområde  
 

Lovisa Eld 

2021-10-04 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

 

 
Tillsvidareanställning 
Måltidsbiträde 

Anna Wärmby 
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2021-10-12 3.1.16 
Dataskyddsförordningen 
GDPR artikel 28 

Teckna avtal om 
personuppgiftsbiträdes 
behandling av 
personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges 
räkning.  

Lovisa Eld 

2021-10-13 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Samhällsvägledare 

Lizette Andersson 

2021-10-13 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Samhällsvägledare 

Lizette Andersson 

2021-10-13 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Samhällsvägledare 

Lizette Andersson 

2021-10-13 3.1.2 b  
OSL 6 kap 3-6 §§ 
Utlämnande av allmän 
handling med förbehåll eller 
att inte lämna ut en allmän 
handling 

Sekretessbeslut - 
Utlämnande av allmän 
handling  

Annette Sarwe 
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2021-10-13 3.1.2 b  
OSL 6 kap 3-6 §§ 
Utlämnande av allmän 
handling med förbehåll eller 
att inte lämna ut en allmän 
handling 

Sekretessbeslut - 
Utlämnande av allmän 
handling  

Annette Sarwe 

Namita Magnusson 

Nämndsekreterare 
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