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Tillgänglighetsplan 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar Målbild och riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer, daterad 2022-06-15. 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för enkelt avhjälpta hinder. 

Sammanfattning av ärendet 
Målbild och riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer har tagits fram för att bidra till en samlad syn 
inom Teknik på hur utomhusmiljöer ska utformas för att leva upp till gällande lagar och regelverk. 

Riktlinjerna anger hur kommunen genom att arbeta långsiktigt och hållbart kan skapa och förvalta 
tillgängliga utomhusmiljöer på allmän plats. Dokumentet syftar till att fungera som vägledning och 
planeringsunderlag för Tekniks blivande och befintliga utomhusmiljöer. 

 

I kommunens Riktlinjer för styrdokument anges att riktlinjer och målbilder beslutas av nämnd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-25 

Målbild och riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer, 2022-06-15 

Beslutet skickas till 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Nämnden för Service 
Nämnden för Kultur & Fritid 

Beskrivning av ärendet 
Tillgänglighetsplanen för Kungsbacka centrum från 2007 togs fram i syfte att åtgärda avhjälpa enkelt 
avhjälpta hinder och på så sätt kunna leva upp till kraven på en tillgänglig utomhusmiljö enligt plan- 
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och bygglagen (PBL1987:10). Planen identifierade brister och hinder som sedan mynnade ut i ett 
åtgärdsförslag inom ett begränsat område av Kungsbackas centrala delar.  

År 2017 fick förvaltningen för Teknik i uppdrag att uppdatera tillgänglighetsplanen samt anpassa till 
den nya plan- och bygglagen PBL(2010:900) och Boverkets byggregler och föreskrifter. Planen skulle 
utvecklas till att gälla för hela Kungsbacka stad. 

För den fysiska utomhusmiljön gäller idag BFS 2011:5 ALM 2 (Boverkets författningssamling; 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än 
byggnader) samt BFS 2013:9 HIN 3 (Boverkets författningssamling; Boverkets föreskrifter om 
ändringar i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpandet av enkelt avhjälpta hinder 
till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser). 

Uppdaterad tillgänglighetsplan innehåller målbild och riktlinjer för hur vi skapar tillgängliga 
utomhusmiljöer. Den fysiska utomhusmiljön inom Tekniks ansvarsområde ska präglas av en 
konsekvent och trygg utformning där behov för personer med funktionsnedsättning är tillgodosedda.  

 

Karl Lundgren      Åsa Dykes 

 

Förvaltningschef Teknik    Enhetschef Trafik och utemiljö Planering 
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Förvaltningen för Teknik strävar efter att i Kungsbacka skapa en mer jämlik utomhusmiljö.  Den första planen för tillgänglighet 
samt åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder beslutades 2007. Planen baserades på en inventering av Kungsbackas dåvarande 
centrumområde och åtgärder utfördes efter då gällande författningssamlingar från Boverket.

Kungsbacka befinner sig i en stadsomvandling där förtätning och ett växande centrumområde skapar nya förutsättningar och 
utmaningar. Boverkets författningssamlingar har utvecklats och ny lagstiftning har banat väg för ett mer jämlikt samhälle. Kungs-
backa kommuns intention är att stadens utomhusmiljöer ska vara trygga, säkra och inkluderande för alla. 
  
Målbild & riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer är en kunskapsbank för den som planerar, projekterar, bygger och förvaltar 
inom Tekniks verksamhetsområde. Med goda exempel och tidigare erfarenheter inom förvaltningen har vi tagit fram utform-
ningsprinciper för de åtgärdspunkter som återfinns i Boverkets författningssamling, BFS HIN 3.  

Kungsbacka kommuns vision är att alla ska känna att de, på samma villkor, kan ta del av stadens utomhusmiljöer , oavsett ålder,  
kön, etnisk bakgrund, fysiska handikapp, ekonomi etcetera. Kommunen har gjort mycket bra genom åren men vi kan bli 
ännu bättre med mer kunskap.
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INLEDNING

Bakgrund
Den första tillgänglighetsplanen för åtgärdande av 
enkelt avhjälpta hinder beslutades 2007 och omfat-
tade Kungsbackas dåvarande centrumområde.

2017 gav nämnden för Teknik förvaltningen i 
uppdrag att uppdatera samt att geografiskt utvidga 
planen till att gälla för hela Kungsbacka stad.
Den fördjupade översiktsplanen, från 2009 för 
Kungsbacka stad anger följande; 

”så långt det är möjligt ska alla stadens invånare, 
oavsett ålder,  kön, etnisk bakgrund, fysiska handikapp, 
ekonomi etcetera, få samma tillgång till sin stad”.

”Kraft ska läggas på en utvecklad stadskärna med ett 
bra utbud. För stadslivet är det också viktigt med torg 
och mötesplatser för att ge förutsättningar för ett rikt 
socialt liv.”

Agenda 2030 anger att: 
”Stater bär huvudansvaret för att främja jämlikhet i 
samhället, eftersom ojämlikhet har sin grund i struktu-
rella förhållanden. 
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika 
rättigheter oberoende av till exempel kön, sexuell lägg-
ning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, 
funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en 
rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som 
politiskt inflytande i samhället.” 

Inom arbetet med hållbar utveckling i Kungsbacka 
arbetar vi med de globala målen, där mål 10 handlar 
om minskad ojämlikhet. 

Kungsbacka vision 2030 anger att:
”Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer 
med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infra-
struktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar 
transporternas miljöpåverkan.”

Mål och Syfte
Det huvudsakliga syftet med Målbild och
riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer är att bidra 
till en samlad syn inom Teknik för utveckling och 
förvaltning av våra utemiljöer gällande tillgänglig-
het. 

Planen ska fungera som en handbok för dem 
som planerar och projekterar för nybyggnad och 
ombyggnad av allmän plats. 

Tillgänglighetsperspektivet behöver komma in 
så tidigt som möjligt i planeringsskedet. Med en 
medveten gestaltning ökar förutsättningarna för 
en tillgänglig, trafiksäker och estetiskt tilltalande 
miljö.

Parallellt med framtagande av planen har inven-
teringar utförts. Inventeringsrapporten innehåller 
rangordnade åtgärdsförslag som kommer att 
utmynna i en åtgärdsplan för enkelt avhjälpta 
hinder.

Målbild
 riktlinjer

Handledning och principer för tillgäng-
liga utomhusmiljöer.

Inventering av utomhusmiljöer
avseende tillgänglighet.

Åtgärdsplan 

Åtgärder rangordnade i prioritet.

Inventering

Globala målen, regeringen.
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Målbild

Kungsbackas utemiljöer ska vara tillgängliga så att alla 
kan delta i samhället på lika villkor

( Målbild för Kungsbackas utemiljöer. )

Målsättningen ska vara att så långt det är möjligt 
åtgärda och avhjälpa brister och hinder, att öka 
framkomligheten och användbarheten av stadens 
utomhusmiljöer.

Stadsmiljön ska kunna användas både av personer 
som har full rörlighet och personer som använder till 
exempel rullstol, rullator eller käpp, har nedsatt syn, 
hörsel, balans eller orienteringsförmåga.

Teknik ska utveckla allmänna platser och övriga 
utomhusmiljöer inom vårt verksamhetsområde till 
att bli så framkomliga och användbara som möjligt 
för alla. Genom att skapa tydliga och förutsägbara 
utomhusmiljöer ökar också tryggheten för barn.

22
MÅLBILD OCH RIKTLINJER
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Lagar och Föreskrifter

Nedan presenteras nationella regelverk och ansvar-
sområden. Mer information finns att tillgå på 
Boverket med flera.

FN-konventionen
Sverige är juridiskt bunden av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsvariation. De 
svenska lagarna bygger på konventionen. 

Plan och Bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggför-
ordningen (PBF). 
Ett övergripande krav på tillgänglighet och använd-
barhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 
9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), 
PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23. 

Tillgänglighet på allmänna platser, ALM
Anläggning av nya allmänna platser och  
områden ska ske så att de är tillgängliga och 
användbara. Det gäller till exempel gator, torg, 
parker, fritidsområden och friluftsbad. 

Reglerna finns i Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om tillgänglighet och användbarhet för perso-
ner med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
på allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2). 

Enkelt avhjälpta hinder, HIN
Enkelt avhjälpta hinder i befintliga miljöer ska 
åtgärdas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till 
och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på 
allmänna platser. (BFS 2013:9 - HIN 3). 
Reglerna i HIN gäller retroaktivt. 

Utformning av allmänna platser ska följa de lagar 
och regler som finns. Följande punkter ska uppnås  
med avseende på ökad tillgänglighet:

• Hållplatser för buss ska vara utformade med 
anlagt ledstråk fram till en tydlig anvisning 
var bussen kommer stanna. Samtliga 
busshållplatser ska vara försedda med minst 
en sittplats.  

• Där nivåskillnader inte kan undvikas ska det 
eftersträvas att minimera och utjämna dessa 
till exempel med trappor och ramper.

• Gångpassager och övergångsställen 
ska utformas med möjlighet för både 
rullstolsburna och synskadade att passera.
Detta gäller även vid ombyggnad så långt det 
är möjligt.

Riktlinjer

Allmän plats
• Gångstråk ska utformas så att de är 

tillgängliga och sammanhängande med en 
tydlig utformning så att alla lätt kan röra sig 
mellan målpunkter. 

• Gångbanor och ledstråk ska hållas fria och 
utan hinder för att kunna erbjuda en trygg 
och framkomlig utomhusmiljö. Utrustning 
ska placeras i möbleringszoner. 

• Där vi har toaletter för allmänheten 
ska minst en toalett kunna användas av 
rörelsehindrade personer som använder 
rullstol eller rullator. 

• Trottoarer och gångbanor ska vara väl belysta, 
det ska finnas tydliga skyltar för vägvisning 
och det ska finnas en möjlighet att sätta sig 
ner och vila med jämna mellanrum. 
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Prioriterade stråk

Stråk mellan viktiga start- och målpunkter samt 
frekvent använda stråk ska vara prioriterade. Vilka 
stråk som definieras som prioriterade stråk anges 
i Trafikstrategin som tas fram i samband med den 
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.

Prioriterade stråk ska ha tätare avstånd mellan 
bänkarna, bättre belysning och skyltning än övriga 
stråk. Övergångsställen och gångpassager ska förses 
med pollare. Stråken ska vara attraktiva att röra sig 
på och utgöra enklaste vägen från start- till mål-
punkt. 

Prioriterade stråk ska ha sammanhängande led-
stråk. Där det saknas naturliga ledstråk ska kom-
plettering med anlagda ledstråk utföras.

Det kan finnas behov av att anlägga anlagda led-
stråk även på ytor som inte är prioriterade stråk.  
Platsens betydelse avgör när en sådan åtgärd kan bli 
aktuell.

0.8 1.10.9

1.5 2.0

0.8 0.9

Utrymmesbehov för fotgängare.

Bild från Översvämningsskydd
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UTFORMNINGSPRINCIPER
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Gångytor

Allmänt
Som fotgängare räknas alla som går, leder, skjuter, 
för fram eller åker i gångfart i till exempel en rull-
stol.  Dessa har tillträde till gångbanor och trottoa-
rer avsedda för gående. 

Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram 
och så att personer med rullstol kan förflytta sig 
utan hjälp. Gångytan ska vara slät och hårdgjord. 
Bäst framkomlighet ger släta hällar, asfalt och 
plattor.  I park- och naturområden kan hårt packat 
stenmjöl-gångbanegrus vara ett alternativ som 
beläggning.

Gångytan ska avskiljas från vägbanan med en 
kantsten, fris eller dylikt så att en person med 
ledkäpp kan uppfatta gångbanans utbredning.

Gångytan ska separeras från cykelbanan där 
många fotgängare och cyklister rör sig till exempel 
i en gångtunnel.

Funktionskrav användning
• Gångytan ska vid nybyggnad anläggas 

med minst 2 m bredd. En bredd av 1,8 m 
kan tillåtas kompletterat med mötesplatser 
och vändzoner med jämna mellanrum. 
(Vändcirkel 2 m).

• Gångytans längdlutning ska vara så 
horisontell som möjligt, helst inte brantare 
än 1,5%. Sidolutningen får inte överstiga 
2%.

• Gångytan ska ha minst 2,3 m i fri höjd, 
minst 2,7 m vid längre hinder eller vid 
kombinerad GC-väg.

• Öppningar, t.ex.  grindöppningar ska minst 
vara 0,9 m breda. 

• Gångyta ska vara fri från hinder. Planera 
in möbleringszoner för uteservering, 
utrustning och utsmycknings.

• Vid befintliga gångytor med ojämn 
beläggning, ska minst 0,9 m beläggas 
med en jämn yta och kompletteras med 
mötesplatser och vändzoner med jämna 
mellanrum. (Vändcirkel 2 m).  
 

• Korsande ränndalar för dagvatten bör 
undvikas. Om sådan finns ska den 
utformas som en skålformad ränna med 
en bredd på minst 30 cm och djup högst 
2 cm. 

• Brunnslock ska läggas i nivå med 
gångytan för att undvika snubbelrisk. 
Området runt brunnslocket ska beläggas 
med en hårdgjord, plan yta.

• Brunnslock och ränndalar får inte 
utformas så att hjul, käpp eller liknande  
kan fastna.

Vändmått rullstol. (Boverket)

Naturliga ledstråk
Naturliga ledstråk kan vara avgränsningar mellan 
ytor som kontrasterar, exempelvis mellan gräs och 
asfalt eller betong. Det kan vara ett kantstöd med 
nivåskillnad mellan gångbana och körbana, en 
husvägg, mur eller beläggning med kontrasterande 
struktur som underlättar för att ta ut gångrikt-
ningen.

Funktionskrav användning av ledstråk
• Placering av ledstråk på torg och öppna 

platser bör så långt som det är möjligt följa 
naturliga rörelsemönster.

• Vid busshållplatser ska kontrasterande 
taktila ledstråk anläggas. Se 
Hallandstrafiken hållplatshandbok.

• Om övergångsställen eller gångpassage 
ingår i ett prioriterat stråk ska 
kontrasterande taktilt ledstråk utföras.

• Rekommenderad bredd på ledstråk är 0,6-
0,7 m. 

• Ledstråksplattor ska ha en ljushetskontrast 
0,40 mot omgivande beläggning enligt 
NCS. (Natural Colour System).

• Omgivande slät yta ska vara minst 0,6 m 
bred på var sida om anlagda ledytor.

• För övergångsställen och gångpassager 
finns principritningar för Kungsbacka 
kommun framtagna.  Se bilagor.

Anlagda ledstråk
Ledstråk bör finnas där vi har prioriterade stråk, det 
vill säga där det rör sig mycket människor och där vi 
har viktiga start- och målpunkter. 

Naturliga ledstråk som inte är tillräckliga komplet-
teras med anlagda ledstråk enligt gällande regelverk.

Rådgör och stäm av med tillgänglighetsansvarig i 
projektet vid osäkerhet.

Sinusplatta används som anlagt 
ledstråk.

Kupolplatta används för att 
markera att ledstråk bryts av en 
korsande körbana eller cykelbana.
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Allmänt
Utformning av hållplatser och anslutande gångvägar 
till och från hållplatser är av stor betydelse för om 
resan kan genomföras. 

Möbleringen av hållplatsen ska vara tydlig. Sittplat-
ser ska finnas inom hållplatsområdet. Se Halland-
strafikens hållplatshandbok.

Det anlagda ledstråket ska ansluta till det naturliga 
ledstråket på ett förutsägbart sätt.

Hållplatser

Funktionskrav 
• Hållplatsen ska vara utformad enligt 

Hallandstrafikens hållplatshandbok.
• Det ska finnas ledstråk från väderskydd till 

angöringsplats. Ledstråksplattor ska ha en 
ljushetskontrast 0,40 enligt NCS. (Natural 
Colour System).

• Möblering så som papperskorg och urnor 
ska placeras minst 60 cm från ledstråk. 

• God allmänbelysning som är jämn, bländfri 
ska finnas vid och till/från hållplats.

• Informationstavla bör även innehålla taktil 
information,  talsyntes eller likvärdigt.

Hållplats utformad enligt Hallandstrafikens hållplatshandbok.

Parkeringsplats för rörelsehindrade med särskilt till-
stånd ska placeras där det finns behov exempelvis i 
anslutning till affärslokaler, vårdcentraler, offentliga 
lokaler och apotek. 

Antalet parkeringsplatser ska vara dimensionerat 
efter det behov som finns. En riktlinje kan vara 5 % 
av totala antalet parkeringar. Minst en plats av dessa 
ska utformas så att rullstolen, med ramp eller lift, 
kan tas in från sidan. (ALM 2, §§ 1 och 16) 

Till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus 
ska en angöringsplats för bilar alltid finnas. Funk-
tionskraven gäller även för angöringsplatser.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade med 
särskilt tillstånd

Funktionskrav
• Parkeringsplatsen utförs med jämn och halkfri beläggning.
• Parkeringsplatsen får luta max 2 % (1:50).
• Längsparkeringar ska ha en längd på 7 m, så rullator och rullstol kan lastas ut bakom bilen.
• En tvärparkering ska ha en bredd på 5 m, så att rullstol kan tas in från sidan på en ramp.  

Vid två parkeringsplatser bredvid varandra så kan en gemensam på- och avstigningszon utföras.
• Avstånd mellan målpunkt och parkeringsplats bör vara högst 25 m. 

7m

Nedsänkt kantstöd
minst 1m brett

5 m 2,4 m 2,6 m 2,4 m

Nedsänkt kantstöd
minst 1m brett

5 m

Gemensam på- och avstigningszon

m
in

. 2
 m

5 
m

Exempel på utförande av parkeringsplatser



Vilplan
min 1,3 m
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kontrasterande färg

Exempel på utförande av trappa. 

Exempel på utförande av ramp

min
2,0 m

5% 5% 2% 

avåkningsskydd
höjd min 40 mm

Lutning
5 % = 1:20 = 5 cm / 1 m
2 %  = 1:50 = 2 cm / 1 m

min
1,5 m

handledare höjd 90 cm
handledare höjd 70 cm

20 21

Trappa

Trappor ska utformas på ett så säkert sätt som möj-
ligt med räcke, ledstång, halk- och snubbelfri yta 
och kontrastmarkeringar. 
En trappa ska ha minst tre trappsteg. Enstaka trapp-
steg innebär en snubbelrisk och ska undvikas. 
En nybyggd trappa ska kompletteras med en 
användbar ramp eller hissanordning.
( ALM 2 §§ 1,7, 9 11, 12 och 15)

Ramper och trappor

Funktionskrav
• Trappans fria bredd ska minst vara 1,5 m.
• Trappan ska förses med ledstång på båda 

sido.
• Ledstång bör ha en höjd på 0,9 m ovan 

markytan och vara förlängd 0,3 m före och 
efter trappan. 

• Ledstång bör ha kontrasterande ljushet 
mot omgivningen.

• Trappor bredare än 2,5 m bör förses med ett 
mitträcke.

• Översta och nedersta steget i varje trapplopp 
ska förses med kontrastmarkering med 
ljushetskontrast 0,40 enligt NCS. (Natural 
Colour System)

• Beläggningen ska vara hård, jämn och 
halkfri

• Trappor ska ha god allmänbelysning som 
är jämn och bländfri.

• Rampens fria bredd ska minst vara 1,5 m.
• Rampen ska förses med ledstång på båda 

sidor med en höjd på 90 och 70 cm.
• Avåkningsskyddets höjd ska minst vara 4 cm.
• Början och slutet av rampen ska förses med 

kontrastmarkering med ljushetskontrast 0,40 
enligt NCS. (Natural Colour System)

Funktionskrav
• Lutning 5 % (1:20).
• En ramp ska ta upp max 50 cm i 

höjdskillnad, vid större höjdskillnad delas 
rampen upp i sektioner med vilplan. 
Vilplanet ska vara minst 2 m långt.

• Lutningen på vilplanet och sidled på 
rampen får högst vara 2 % (1:50).

• Beläggningen ska vara hård, jämn och 
halkfri.

•  Ramper ska ha god allmänbelysning som 
är jämn och bländfri.

Ramper och trappor

Ramp

Om det inte är möjligt att undvika att anordna en 
trappa ska denna kompletteras med en ramp eller 
alternativ väg som personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga kan använda. 

Vid terminaler och större busshållplatser bör 
nivåskillnad större än ett våningsplan överbryggas 
med hiss.  (ALM 2, §§ 1, 7, 9, 11 och 15)
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Allmänt
Övergångsställen och gångpassager ska vara lätta 
att hitta och kunna användas av både personer med 
rörelsehinder och personer med orienteringssvårig-
heter. 

Saknas möjligheter till passage som upplevs säker 
kan följden bli att personer med funktionsnedsätt-
ning inte ger sig ut överhuvudtaget. 

Ett övergångsställe i gatunivå och helst med ljud/
ljusreglering är bättre än en gångtunnel ur tillgäng-
lighetssynpunkt. (ALM 2, §§1, 8 och 11)

För övergångsställen och gångpassager finns princi-
pritningar för Kungsbacka kommun framtagna. 
Se bilagor.  

Gångpassager och övergångsställen

Övergångsställe
Övergångsstället ska vara utformat så personer med 
nedsatt rörelse- orienteringsförmåga kan använda 
det. Längden på övergången ska utformas så kort 
som möjligt, gärna med avsmalnad körbana. Då 
övergångsstället innehåller en refug ska den utföras 
minst 2 m djup. 

Funktionskrav Övergångsställe
• Övergångsställe ska utformas med en 

sektion i 0-plan och en sektion med 
nivåskillnad. Förhållandet ska vara 1/3 
nollplan respektive 2/3 nivåskillnad.

• 0 - nivån ska vara belagd med slät platta 
med ljushetskontrast. Lutningen ska vara 
så liten som möjligt, max 1:12.

Gångpassage
Gångpassager utförs likt övergångsställe dock utan 
markerade vita streck. Gångpassagen ska innehålla 
0-nivå och nivåskillnad. 

Pollare
Övergångsställe och gångpassager bör förses med 
pollare för att tydliggöra och markera var man ska 
gå över gatan. Pollaren kan även förses med belys-
ning för att förbättra ljusbilden på platsen.

Pollare med taktil information underlättar över-
gången för personer med orienteringssvårigheter. 
Där ett övergångsställe inte kan utformas vinkelrät 
mot passage kan en pollare med taktil riktningspil 
utföras.

Pollare ska placeras en på varje sida om övergångs-
stället/passagens ytterkanter. Finns mittrefug bör 
även den förses med minst en pollare som stöd för 
orienteringen.

Gångfartsområde
Kanter, olika beläggningar i kontrast och struktur, 
visningspollare, ledstråk fram till korsningen är 
åtgärder som underlättar för alla men särskilt för 
personer med rörelsehinder eller orienteringssvårig-
heter. (ALM 2 §§ 1, 7).

Det är särskilt viktigt att integrera tillgänglighet i 
gestaltning på öppna platser och gångfartsområden.

Funktionskrav
• Höjd minst 0,8 m
• Pollare ska ha ljushetskontrast mot 

omgivande miljö, oftast mörk.
• Pollare av gjutjärn i innerstaden, i övriga 

områden av gummi/plast. 
• Taktil information bör finnas på toppen.
• Pollare förses med belysning vid behov.
• Pollarens utseende ska följa kommunens 

gällande riktlinjer för möbler och utrustning.

Princip, 0-nivå närmast korsning.

2 körfält 2 körfält
1 refug

3 körfält
1 refug

Exempel på taktil information• Vid nivåskillnaden, som ska vara 5-7 
cm, utförs en taktil varningsplatta 
med ljushetskontrast mot omgivande 
markmaterial.

• Ledstråksplattor ska ha en ljushetskontrast 
0,40 enligt NCS. (Natural Colour System).

• Övergångsstället ska vara placerat vinkelrät 
(90 grader) mot trottoarkanten, personer 
med ledkäpp tar ut riktningen med hjälp av 
kanten.

• För att få ner hastigheten på motorfordon 
kan en upphöjning göras i gen billängd innan 
övergångsstället.

Enkel gångpassage
I bostadsområden med lägre gångflöden kan 
gångpassagen utgöras av en kantsänkning i 0-nivå 
närmast korsningen. Vid nivåskillnad bredvid ska 
minst tre kupolplattor med ljushetskontrast  0,40
enligt NCS utföras.

Anlagt ledstråk i ett gångfartsområde

Pollare med taktil information

Visning 6 cm

Visning 0 cm

Visning 6 cm

Kupolplattor

Kupolplattor
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nuvarande droppzon

1 m 2 m

0,
8 

m

mellan gång och cykelbana 
och sittplats

0,5 m

24 25

Sittplatser ska finnas på allmänna platser såsom 
parker, torg, promenadstråk och placeras på lämp-
liga avstånd i förhållande till rörelsemängd och 
gångbanans lutning. 

Riktvärdet är att det inte ska vara mer än 100 meter 
mellan sittmöjligheter längs med gångstråk. Vid 
prioriterade stråk bör avståndet mellan sittmöjlighe-
ter inte vara mer än 50 meter. 

Behovet av sittplatser påverkas också av topografin 
och om stråken leder till bostäder eller verksam-
hetsområden. Särskild omtanke bör läggas i och i 
anslutning till där många äldre bor och om det finns 
vård- och omsorgsboenden i närheten.

Sittplatsen placeras vid sidan av gångytan och ytan 
utformas så att en person med rullstol kan få plats 
bredvid sittplatsen.

Sittplatser

Funktionskrav
• Sittplatser ska förses med både ryggstöd 

och armstöd.
• Armstöd bör placeras ca 20 cm över 

sitthöjden. Armstödet ska minst nå fram 
till sittytans framkant.

• Lutningen på ryggstödet bör vara 5-10 
grader.

• Sitthöjd 45-50 cm.
• Sittdjup 35-45 cm.
• Ytan framför soffan bör vara hårdgjord och 

plan.
• Sittplatserna ska följa kommunens gällande 

riktlinjer för möbler och utrustning.

Princip placering bänk vid träd.Princip placering bänk vid gång- och cykelbana.

Toaletter, angöring

Entréer för tillgänglighetsanpassade toaletter ska 
vara utan trappsteg och kompletteras med ramp vid 
behov. 

Ingången ska vara i 0-nivå eller förses med tröskel 
av mjuk gummi. Om en ramp anläggs för att skapa 
0-nivå ska ett vilplan finnas utanför ingången. 
(ALM 2 §§1 och 6)

Illustration HIN 3
Tillgänglighetsanpassning av entré till toalett på Kungsbacka torg.

Funktionskrav
• Beläggningen ska vara hård, jämn och 

halkfri.
•  Ramper ska ha god allmänbelysning som 

är jämn och bländfri.
•  Armbågskontakt ska finnas, se illustration 

för placering.
• Entrédörren ska ha en kontrasterande 

nyans och en tydlig symbol.
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Belysning

Trygga och trafiksäkra utomhusmiljöer förutsätter 
en god belysning. Anordnad belysning ska vara 
jämn och bländfri och ge möjlighet att uppfatta hur 
underlaget ser ut. Punktbelysning som medför extra 
ljusa ytor varvas med mörka ytor bör undvikas.
 
Platser som är extra viktiga att belysa är gångpassa-
ger, övergångsställen, hållplatser, trappor, ramper, 
entréer samt i och utanför gång- och cykeltunnlar. 
(ALM 2 §§ 1 och 14)

Funktionskrav belysning
• Belysningsstolpar ska placeras på 

tillräckligt avstånd från gångytan och 
eventuella ledstråk så att de inte utgör en 
olycksrisk för synskadade.

• Kontrastverkan kan förstärkas med bra 
belysning

• Informationsskyltar ska vara väl belysta

Belysningen på gångytor och vid viktiga målpunkter ska vara så utformad och 
ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
kan använda dessa.

BFS 2011:5 14 §

 §

Välbelyst gångtunnel  >>

Informationsskyltar

Skyltar bör finnas där det finns ett behov att under-
lätta orientering. Det kan exempelvis vara en infor-
mationsskylt eller en hänvisningskylt som hänvisar 
till toalett eller liknande. (ALM 2 §§1, 11 och 12)

Skyltarnas placering ska ej vara i vägen men i nära 
anslutning till gångvägar. Informationsskyltar ska 
utformas enligt kommunens gällande riktlinjer för 
skyltar. Skyltar ska vara lätta att förstå och lättlästa 
med god ljushetskontrast. Se även kommunens väg-
visningsplan för placering.

Sittplats placeras utanför trädets 
nuvarande droppzon

ca 1 m

2 m

0,
8 

m

0,
9 

m

max
0,6 m

INFORMATION

Rekommenderad storlek på taktil 
karta:
• Höjd: upp till 0,6 m
• Bredd: ca 1,0 m
• Höjd vid lutande/horisontell 

bordsinstallation: 0,9 m från golvyta till 
den lägsta delen av den taktila kartan. 

• Höjd vid vägginstallation: Helst ca 1,4 
m från golvyta till centrum av den taktila 
kartan.

• Den huvudsakliga målgruppen för en viss 
karta ska tas i beaktande när höjd av skylt 
utförs, exempelvis om barn är målgrupp.

Funktionskrav skyltar
• Stadslekplatser ska ha taktil 

informationsskylt.
• Busskurer bör ha taktil information, 

talsyntes eller likvärdigt.

Princip för höjd och bredd för informationsskyltar med taktilinformation. Skylt med taktil information
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Boverkets föreskrifter ALM 2 och HIN 3, 
Enklare utan hinder www.boverket.se

VGU 2022, Trafikverket

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och 
allmänna råd - avsnitt 3:122

Hallandstrafikens hållplatshandbok.

Källförteckning Bilagor

Bilaga 1 Principskiss - Övergångsställe
Bilaga 2 Principskiss - Upphöjd Korsning
Bilaga 3 Principskiss - Gångpassage
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§ 39 Dnr 2017-00245 
Tillgänglighetsplan 

Beslut 
Nämnden för Teknik antar Målbild och riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer, 
daterad 2022-06-15. 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för enkelt 
avhjälpta hinder. 

Sammanfattning av ärendet 
Målbild och riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer har tagits fram för att bidra till 
en samlad syn inom Teknik på hur utomhusmiljöer ska utformas för att leva upp till 
gällande lagar och regelverk. 

Riktlinjerna anger hur kommunen genom att arbeta långsiktigt och hållbart kan skapa 
och förvalta tillgängliga utomhusmiljöer på allmän plats. Dokumentet syftar till att 
fungera som vägledning och planeringsunderlag för Tekniks blivande och befintliga 
utomhusmiljöer. 

I kommunens Riktlinjer för styrdokument anges att riktlinjer och målbilder beslutas 
av nämnd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-25 
Målbild och riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer, 2022-06-15 

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

 
Begäran om yttrande - Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra 
centrum, etapp 1  
 

Förslag till beslut i Nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2022-05-17, och översänder det som sitt eget till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har begärt yttrande över samrådshandlingar för Detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 1. Samråd pågår 17 maj – 28 juni. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Yttrande över Samhällsbyggnadskontorets remiss: Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom 
sydöstra centrum, etapp 1, samrådsutskick (2020-00012), 2022-05-17 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Karl Lundgren      Emir Halalkic 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 
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Yttrande över Kommunstyrelsens remiss: Detaljplan för blandad stadsbebyggelse 
inom sydöstra centrum, etapp 1, samrådsutskick (2020-00012) 

Sammanfattande inställning 
Förvaltningen för Teknik instämmer i planförslaget vad gäller blandad bebyggelse, parkeringshus i 
utkanterna av området, parker, stråk och möjlighet att bredda Varbergsvägen. 

Förvaltningen för Teknik instämmer inte i föreslagen korsningsutformning mellan Lantmannagatan 
och Hantverksgatan/Skolgatan. Resultat från analyser av både dagens och framtida trafikmängder med 
nuvarande korsningar visar att det inte finns behov att förändra utformningen för att klara kommande 
trafikmängder. Föreslagen lösning är inte studerad i detalj och behöver prövas genom en 
förprojektering innan granskningsskedet, detta i syfte att klargöra föreliggande frågor. 
Förprojekteringen är nödvändig för att Förvaltningen för Teknik ska kunna avgöra om det är möjligt 
att stödja aktuell lösning, alternativt rekommendera att den samma ej byggs. 

Utbyggnad av allmän platsmark behöver studeras närmre i en genomförandestudie för att säkerställa 
kostnader och ytor som motsvara planförslagets målsättningar. Det ska vara klart till 
granskningsskedet. 

Förvaltningens ställningstagande i detalj 
Förvaltningen för Teknik har deltagit i framtagandet av samrådshandlingarna och ställer sig positiva 
till blandad bebyggelse, parkeringshus i utkanterna av området, parker, stråk och möjlighet att bredda 
Varbergsvägen. Planen bibehåller tillgänglighet för biltrafik och ger ökade möjligheter för kommande 
och befintliga invånare att resa med hållbara färdsätt som att gå, cykla och resa kollektivt. 

Nedan beskrivs förvaltningens ställningstaganden kopplat till respektive avsnitt i planbeskrivningen. 

Detaljplanens innebörd – Bebyggelse 
Planförslaget saknar förskola och det finns ingen plats inom staden utpekad för att inrymma behovet 
som skapas genom denna detaljplan. Det innebär en risk att föräldrar i större utsträckning skjutsar 
barnen med bil på grund av långa avstånd. Förvaltningen för Teknik förespråkar därför att plats för 
förskola och skola ska säkerställas inom gång- och cykelavstånd för de barn som ska bo i de föreslagna 
kvarteren och finnas på plats från året för inflyttning.  
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Detaljplanens innebörd - Trafik och parkering 
Förvaltningen för Teknik instämmer inte i föreslagen korsningsutformning mellan Lantmannagatan 
och Hantverksgatan/Skolgatan. Se illustration i figur 1. 

 
Figur 1 Illustration av samrådsförslag för korsningen Skolgatan/Lantmannagatan/Hantverksgatan. 

Resultat från analyser av både dagens och framtida trafikmängder med nuvarande korsningar visar att 
det inte finns behov att förändra utformningen för att klara framtida trafikmängder. Trafiksäkerheten 
bedöms vara tillräcklig med justerad korsning enligt figur 2 med skyddad vänstersväng söderut mot 
Hantverksgatan. 

 
Figur 2 Trafik- och utformningsförslag som förvaltningen för Teknik föreslår för korsningen 

Skolgatan/Lantmannagatan/Hantverksgatan. 
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När staden växer behöver trafiken kunna styras i större utsträckning. För att uppnå lugnare trafikmiljö 
längs Lantmannagatan och Hantverksgatan söderut finns behov av att kunna styra flödena till 
huvudvägnätet, i detta fall Varbergsvägen. På sikt när staden även utvecklas söder om 
Skolgatan/Hantverksgatan föreslår förvaltningen att en signalreglerad fyrvägskorsning, som en 
förlängning av befintligt läge av Lantmannagatan byggs ut. Utformningen av korsningen med 
föreslagen cirkulationsplats (figur 1) innebär att styrning av trafiken inte blir möjlig och risk för 
köbildning uppstår och risk för ökad trafik längs Lantmannagatan vilken inom detaljplanen planeras 
för en lugnare trafikmiljö. 

Föreslagen utformning av Lantmannagatan med en S-formad linjeföring innebär att två lastbilar utan 
släp kan mötas. Det innebär därför att större fordon än sådana inte kan tillåtas framföras på 
Lantmannagatan i båda riktningar. Möjlighet för leveransfordon till befintliga verksamheter väster om 
Lantmannagatan behöver studeras närmre. 

De snäva radierna innebär siktproblematik varför angränsande ytor behöver vara helt fria från 
skymmande hinder så som byggnader, träd/buskar eller annan möblering. Användningen blir också 
begränsad för biologisk mångfald och ytan kommer inte att fungera för rekreation eller vistelse. En 
sådan lösning bidrar därför inte till målbilden att skapa en levande och tät stadsdel med inbjudande 
gaturum. 

Anslutning till parkeringshuset nära S-kurvan innebär även siktproblematik för trafikanter ut från 
parkeringshuset, vilket inte gynnar trafiksäkerheten. Det finns risk för begränsad framkomlighet då 
fordon som ska till parkeringshuset riskerar att blockera Lantmannagatan och korsningen med 
Hantverksgatan/Skolgatan i samband med vänstersväng.  

Detaljplanens innebörd – Friytor och rekreation 
För att skapa attraktiva mötesplatser behöver utrymme som krävs för eventuella uteserveringar 
studeras vidare och säkerställas. 

Planen medför att befintlig parkyta i norr med uppvuxna träd och annan vegetation försvinner på grund 
av att Lantmannagatan får en ny nordligare sträckning. Parkytan kommer att rustas upp och förses med 
bland annat lek och grönska som ska fungera som en visuell ljudbarriär. För att skapa en mindre 
bullerutsatt miljö behöver eventuellt bullerskydd undersökas. 

För att säkerställa att området får platser med lämpligt lokalklimat, så behöver området studeras 
avseende vindförhållanden. 

Detaljplanens innebörd – Teknisk försörjning 

Avfall 
Avfallsutrymmen bör vara väl tilltagna för att säkerställa sortering av samtliga avfallsfraktioner. 
Avstånd mellan miljörum och insamlingsfordons angöringsplats bör ej överstiga 10 meter. 
Insamlingsfordon kan tas sig fram via lokalkörbanor. 
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Detaljplanens innebörd - Hälsa och säkerhet 

Räddningstjänsten 
Lantmannagatan är utryckningsväg för Polisen och beskriven risk med köbildning i korsningen medför 
en betydande påverkan på Polisens möjlighet till framkomlighet under utryckning. 

Risk för översvämning och skyfall  
Eftersom stora delar av planområdet ligger under beräknade maxnivåer för Söderå behöver krav på 
lägsta golvhöjder tas fram inför granskningsskede. Planområdet behöver också analyseras ur ett 
skyfallsperspektiv för att säkerställa att avrinning kan ske längs säkra stråk utan risk för skada på 
byggnader. Höjdsättning av gator, grönytor och byggnader behöver anpassas för att området ska klara 
extrem nederbörd. Om underjordiska garage ska byggas, behöver dessa utformas så att de inte riskerar 
att drabbas av översvämning. 

Genomförandebeskrivning – Avtal och ekonomiska frågor 
Kommunen genom kommunstyrelsen ska bekosta en andel av ombyggnaden av Varbergsvägen och 
hela kostnaden för ny cirkulationsplats Skolgatan/Lantmannagatan/Hantverksgatan. Vid kommunalt 
huvudmannaskap utför kommunen genom förvaltningen för Teknik utbyggnad av allmän plats. 
Förvaltningen ser positivt på att det inför antagande ska skrivas ett 
exploateringsavtal/genomförandeavtal för att bland annat medföra att detaljplanens genomförande 
säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende 
utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats. Utbyggnad av allmän platsmark behöver studeras 
närmre i en genomförandestudie för att säkerställa kostnader och ytor som motsvarar planförslagets 
målsättningar. 

En ombyggnad av korsning enligt figur 1 innebär en ekonomisk risk för kommunen, eftersom en 
utbyggnad av Västkustbanan till fyra spår, kan medföra behov av ett korsningsläge österut. För att 
uppnå tillräckliga avstånd för stoppsikt, samt acceptabel väglutning mellan tunnel under järnväg och 
korsningspunkt till Lantmannagatan behöver korsningen eventuellt placeras längre österut. Det vill 
säga risk för en ny investering för en korsningsombyggnad om uppskattningsvis 15 år. Föreslagen 
lösning har inte studerats i detalj inför samrådsskedet. Behovet av en eventuellt framtida flytt behöver 
därför prövas genom en förprojektering och ska vara klart till granskningsskedet. 

Även möjliggörandet av gestaltningskonceptets inriktning med träd längs Lantmannagatans östra sida 
och Hantverksgatans norra sida behöver prövas ekonomiskt i en genomförandestudie.  

Kostnader för utbyggnad av öppna dagvattenanläggningar ska finansieras av förvaltningen för Teknik.  

Befintligt fibernät inom området idag måste flyttas och byggas om vilket belastar exploateringen. 

Kommunen genom Förvaltningen för Teknik får ökade kostnader för drift och underhåll av gator, 
parkmark samt gång- och cykelväg, öppna dagvattenanläggningar och VA-ledningar. Uppskattad årlig 
kostnad för detta ska tas fram till granskningsskedet. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2022-05-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 40 Dnr 2022-00438 
Begäran om yttrande - Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom 
sydöstra centrum, etapp 1  

Beslut 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har begärt yttrande över samrådshandlingar för 
Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 1. Samråd 
pågår 17 maj – 28 juni. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Yttrande över Samhällsbyggnadskontorets remiss: Detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 1, samrådsutskick (2020-00012), 
2022-05-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Monica Neptun (L) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om ärendet ska slutberedas 
idag eller bordläggas och finner att ärendet bordläggs. 



 
 

Datum 

2022-05-23 
Diarienummer 

TE 2022-00344 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Mathias Pedersen 
 
Enhetschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Motion - Lygnerns vatten - värt att värna, KS 2022-00206 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Nämnden för Teknik föreslår att Kommunstyrelsen avslår motionen. 

Beslutsmotivering 
Nämnden för Teknik anser att förslagen i motionen i huvudsak är bra och relevanta och delar 
uppfattningen att Lygnern är mycket viktig för både rekreation och Kungsbackas vattenförsörjning. 
Nämnden vill emellertid avvakta med att dra i gång ett arbete med att revidera vattenskyddsområdet 
eftersom en process som syftar till att få en ny vattendom för vattenuttaget från Lygnern just nu pågår. 
Vattenskyddsområdets utformning är beroende av utfallet av vattendomsbeslutet och nämnden för 
Teknik anser därför att processen med ny vattendom ska slutföras innan arbetet med att revidera 
vattenskyddsområdet startas. 
När arbetet med nytt vattenskyddsområde startas kommer Teknik att söka samarbete med berörda 
kommuner och Länsstyrelser för att på bästa sätt ordna skyddet för Lygnern som vattentäkt. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att revidera 
vattenskyddsområdet för Fjärås Bräcka vattentäkt och tillhörande föreskrifter. De yrkar: 

- Att kommunen verkar för att, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och 
berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, komplettera föreskrifterna för Fjärås Bräcka 
vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet för Fjärås Bräcka vattentäkt till att omfatta 
hela avrinningsområdet för Lygnern. 

- Att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor 
inom tillrinningsområdet till Lygnern. 

- Att kommunen genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs 
för att uppnå syftet med områdesskyddet, med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 
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Beslutsunderlag 
Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-23 

Yttrande över myndighetens remiss: Motion - Lygnerns vatten – värt att värna, KS 2022-00206 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Karl Lundgren      Mathias Pedersen 

Förvaltningschef Teknik    Enhetschef Planering VA 
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Yttrande över myndighetens remiss: Motion - Lygnerns vatten – värt att värna, KS 
2022-00206 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Teknik instämmer i huvudsak med förslagen i motionen men vill avvakta med arbetet 
eftersom det pågår en process som syftar till att få en ny vattendom för vattenuttaget ur Lygnern. 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Nämnden för Teknik anser att förslagen i motionen i huvudsak är bra och relevanta och delar 
uppfattningen att Lygnern är mycket viktig för både rekreation och Kungsbackas vattenförsörjning. 
Nämnden vill emellertid avvakta med att dra i gång ett arbete med att revidera vattenskyddsområdet 
eftersom en process som syftar till att få en ny vattendom för vattenuttaget från Lygnern just nu pågår. 
Vattenskyddsområdets utformning är beroende av utfallet av vattendomsbeslutet och nämnden för 
Teknik anser därför att processen med ny vattendom ska slutföras innan arbetet med att revidera 
vattenskyddsområdet startas. 
När arbetet med nytt vattenskyddsområde startas kommer Teknik att söka samarbete med berörda 
kommuner och Länsstyrelser för att på bästa sätt ordna skyddet för Lygnern som vattentäkt. 
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§ 41 Dnr 2022-00344 
Motion - Lygnerns vatten - värt att värna, KS 2022-00206 

Beslut 
Nämnden för Teknik föreslår att Kommunstyrelsen avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att 
revidera vattenskyddsområdet för Fjärås Bräcka vattentäkt och tillhörande 
föreskrifter. De yrkar: 

- Att kommunen verkar för att, i samarbete med Hallands och Västra Götalands 
länsstyrelser och berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, komplettera 
föreskrifterna för Fjärås Bräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet för 
Fjärås Bräcka vattentäkt till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern. 

- Att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar potentiella 
föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern. 

- Att kommunen genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel 
som behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet, med hänsyn till 
flergenerationsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-23 
Yttrande över myndighetens remiss: Motion - Lygnerns vatten – värt att värna, KS 
2022-00206 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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 Till 
Kommunstyrelsen samt övriga berörda personuppgiftsansvariga 
verksamheter inom Kungsbacka kommun:  
nämnden för Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbets-
marknad, Service, Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg, 
Kultur & Fritid, Miljö & Hälsoskydd, Teknik, byggnadsnämnden, 
valnämnden, kommunrevisionen, Eksta och Tempohus samt 
stiftelsen Tjolöholm slott 

 

DSO Råd & stöd:  

Vägledning om konsekvensbedömning  
Den här vägledningen är gjord för att hjälpa de personuppgiftsansvariga 
verksamheterna inom Kungsbacka kommun att bedöma när en 
konsekvensbedömning behöver göras och hur de ska gå till väga.  

Vägledningen bygger på den norska dataskyddsmyndighetens guide för konsekvensbedömning1, 
vilken i sin tur bygger på riktlinjerna från den så kallade Artikel 29-arbetsgruppen (föregångare till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB))2. Även IMY:s vägledning om konsekvensbedömning har 
integrerats i den vägledning som här tagits fram för Kungsbacka kommuns personuppgiftsansvariga 
verksamheter3. 

Samtliga artikelhänvisningar och skäl i denna vägledning utgår från GDPR4.  
  

 
1 Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Länk: Konsekvensbedömning av integritets| Norska 
dataskyddsmyndigheten (datatilsynet.no) (2022-05-11) 
2 Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen ”sannolikt leder 
till en hög risk” i den mening som avses i förordning 2016/679. Länk: ARTICLE29 - Item (europa.eu) (2022-05-11) 
3 Konsekvensbedömningar och förhandssamråd | IMY (2022-05-11) 
4 General Data Protection Regulation, GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 
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1 Om konsekvensbedömning och ansvaret 
En konsekvensbedömning är ett analysarbete som ska beskriva en högriskbehandling av 
personuppgifter och bedöma om den är nödvändig och proportionerlig. Den ska också hjälpa till att 
identifiera och hantera riskerna som behandlingen innebär för individers fri- och rättigheter. 

Att konsekvensbedöma en högriskbehandling hjälper inte bara den personuppgiftsansvarige att 
säkerställa efterlevnaden av GDPR så att behandlingen av personuppgifter blir trygg. Det är också 
ett viktigt verktyg för att utöva ansvarsskyldigheten genom att visa att adekvata åtgärder vidtagits 
(se artikel 5.2 och 24). Med andra ord är en konsekvensbedömning en process som bidrar till att 
både skapa och visa efterlevnad vid behandling av personuppgifter som kan få stora följder för 
individer. 

1.1 En fördjupad process 

Det är viktigt att komma ihåg att bedöma integritetsrisker är något som bör genomföras för alla 
behandlingar. Det följer av principerna i artikel 5 och 32 som handlar om att matcha behandlingen 
med lämpliga skyddsåtgärder. Artikel 35, som reglerar skyldigheten att göra 
konsekvensbedömning, upprepar denna process, men då först och främst för att hitta de extra 
åtgärder som behövs för att sänka de extra höga risker som finns och pröva om behandlingen är 
proportionerlig med tanke på detta. 

Att genomföra en konsekvensbedömning kan alltså inte göra en olaglig behandling av 
personuppgifter laglig. All behandling av personuppgifter ska uppfylla de grundläggande kraven i 
GDPR:s övriga bestämmelser och konsekvensbedömning är ett verktyg att använda i 
beslutsprocesser kring just den behandling som är förenad med en särskilt hög risk. 

1.2 Sanktioner 

Enligt förordningen kan bristande efterlevnad av kraven på konsekvensbedömning leda till 
sanktioner på den högre skalan. Skälet till det är att en konsekvensbedömning kan hjälpa till att 
avvärja behandling som inskränker enskildas rättigheter och friheter. Om en konsekvensbedömning 
inte görs när så krävs (se artikel 35.1, 3 samt 4), eller om den utförs felaktigt (se artikel 35.2 samt 
7–9), eller om man låter bli att söka förhandssamråd med tillsynsmyndigheten när det finns krav på 
det (se artikel 36.3 (e)) kan det leda till administrativa böter på upp till 10 miljoner kronor för en 
kommunal verksamhet. I IMY:s hittills utfärdade sanktionsbeslut är det en vanlig grund att man inte 
genomfört en konsekvensbedömning, vilket hade kunnat vara till hjälp för att utforma ett tryggt och 
erforderligt integritetsskydd som undvikit sanktionsavgiften.  

1.3 Nämnden eller styrelsen är ansvarig 

Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att konsekvensbedömning görs (se artikel 
35.2). Det betyder att det är respektive nämnd eller styrelse i kommunen som bär ansvaret för det. 
Bedömningen kan dock utföras av någon annan men det är den personuppgiftsansvarige som har 
ansvaret. Beslut med anledning av konsekvensbedömning ska därför fattas av nämnden eller 
styrelsen alternativt av delegat å dess vägnar beroende på komplexiteten och risknivån i 
behandlingen.  

Av kommunens styrdokument framgår att varje personuppgiftsansvarig verksamhet bör ha en 
funktion som samordnar det operativa dataskyddsarbetet inom nämndens eller styrelsens 
ansvarsområde – en dataskyddskontakt5. Denna funktion blir normalt spindeln i nätet för att 

 
5 Riktlinjer för hantering av personuppgifter, Kommunstyrelsen 19 oktober 2021 § 278 och  
Kommunfullmäktige 9 november 2021 § 142, KS 2021-00691 
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identifiera och vara samordnande för de konsekvensbedömningar som behöver göras. Beroende på 
sammanhang är det dock lämpligt att andra funktioner involveras i konsekvensbedömningsarbetet. 
Mer om detta i avsnitt 2.2 nedan.  
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2 När ska en konsekvensbedömning göras? 
I artikel 35.1 står att en konsekvensbedömning avseende dataskydd ska göras när en typ av 
behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter.  

I GDPR står också att den nationella tillsynsmyndigheten, IMY i Sveriges fall, har en skyldighet att 
upprätta och publicera en förteckning över behandlingssituationer som kräver 
konsekvensbedömning (se artikel 35.4). Hållpunkten är att konsekvensbedömning krävs när minst 
två kriterier är uppfyllda. Förteckningen hittar du här.  

GDPR i sig reglerar också några exempel på när en behandling typiskt sett innebär en hög risk. I 
artikel 35.3 framgår att en konsekvensbedömning därför särskilt krävs vid: 

a) Systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar 
sig på automatisk behandling, inbegripet profilering, och på vilken beslut grundar sig som har 
rättsliga följder för fysiska personer eller på liknande sätt i betydande grad påverkar fysiska 
personer.  

b) Behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter eller av personuppgifter som rör 
fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott.  

c) Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. 

När man ska ta ställning till om det krävs en konsekvensbedömning behöver man alltså göra 
följande: 

1) Kontrollera om den aktuella behandlingen finns med på IMY:s förteckning över 
behandlingssituationer som kräver konsekvensbedömning eller om något av kriterierna i 
artikel 35.3 är uppfyllt. 

2) Om inte, gör en bedömning av om behandlingen ändå kommer att innebära en hög risk för 
fysiska personers rättigheter och friheter. 

Om man är osäker på om det är nödvändigt att göra en konsekvensbedömning rekommenderar jag 
man ändå gör det eftersom det är ett användbart verktyg för att säkerställa att GDPR följs och det 
bidrar till en trygghet både för användarna och de registrerade att veta det. 

Där en konsekvensbedömning har genomförts och risken förändras under vägen ska man också 
bedöma om behandlingen fortfarande är i linje med den bedömning som har gjorts.  

2.1 En konsekvensbedömning bör utföras innan behandlingen påbörjas 

En konsekvensbedömning ska som regel göras innan behandlingen börjar. Detta är i linje med 
principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (se artikel 25 och skäl 78).  En 
högriskbehandling som av någon anledning inte har konsekvensbedömts men som ändå är påbörjad 
bör också konsekvensbedömas. Detta för att pröva om den behöver förändras eller skyddet behöver 
förstärkas. 

Konsekvensbedömningsarbetet bör starta så tidigt som möjligt i utformningen av en planerad 
behandlingsprocess, även om vissa delar fortfarande är okända. En uppdatering av bedömningen 
under konsekvensbedömningsarbetet kommer att säkerställa data- och integritetsskyddet och bidra 
till att få fram lösningar som håller sig inom GDPR:s ramar och därmed socialt hållbara.  

Det kan också bli nödvändigt att upprepa vissa steg i bedömningen under utvecklingsprocessen, 
eftersom valet av vissa tekniska eller organisatoriska åtgärder kan påverka svårighetsgraden eller 
sannolikheten för att en ny risk uppstår vid behandlingen. Konsekvensbedömningen ska därför vara 
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en fortlöpande process, särskilt i de fall där förutsättningarna för behandlingen förändras 
kontinuerligt. 

2.2 Flera funktioner måste kopplas in i konsekvensbedömnningsarbetet 

Verksamhetens dataskyddskontakt är en naturlig aktör i arbetet med konsekvensbedömning 
eftersom den här funktionen har uppdraget att samordna den personuppgiftsansvariges 
dataskyddsarbete. Det följer av kommunens styrdokument på personuppgiftsområdet, Riktlinjer för 
hantering av personuppgifter. Dessutom måste följande aktörer kopplas in i 
konsekvensbedömningsarbetet: 

1) Om behandlingen helt eller delvis är tänkt att utföras av ett personuppgiftsbiträde ska 
biträdet bistå i arbetet och tillhandahålla all nödvändig information som behövs för detta (se 
artikel 28.3 (f)).  
 

2) Den personuppgiftsansvarige ska också inhämta synpunkter på den planerade behandlingen 
från de registrerade eller deras företrädare (se artikel 35.9). Detta kan hjälpa till att förstå 
och förutse de registrerades invändningar och farhågor samt öka deras förtroende för 
verksamheten att hantera personuppgifter. 
 
Om den personuppgiftsansvariges slutgiltiga beslut skiljer sig från de registrerades, ska 
skälen för att fortsätta dokumenteras. Den personuppgiftsansvarige ska också dokumentera 
skälen till att inte är lämpligt att inhämta synpunkter från de registrerade. Till exempel om 
det skulle avslöja affärskänslig information eller vara en oproportionerlig eller omöjlig 
insats. 
 

3) Den personuppgiftsansvarige ska även rådfråga dataskyddsombudet (DSO) (se artikel 
35.2). DSO:s råd, tillsammans med de beslut som fattas av den personuppgiftsansvarige, ska 
dokumenteras i bedömningen. DSO ska också övervaka genomförandet av 
konsekvensbedömningen (se artikel 39.1 (c)), ge råd om metodik samt hjälpa till att 
utvärdera kvaliteten på riskbedömningen och om den kvarvarande risken är acceptabel. 
Om den personuppgiftsansvariges slutgiltiga beslut avviker från DSO:s råd, ska detta samt 
skälen som den personuppgiftsansvarige har för det också dokumenteras. 

Synpunkter från ovanstående parter kan hämtas in på olika sätt beroende på sammanhanget. Till 
exempel genom en allmän studie bland behandlingens målgrupp relaterad till syftet för 
behandlingen, genom fråga i facklig samverkan eller genom inhämtande av yttrande från DSO på 
konsekvensbedömningen. 

För Kungsbacka kommuns personuppgiftsansvariga nämnder lämnar DSO alltid ett skriftligt 
yttrande uppdelat på metoden för konsekvensbedömningen och de åtgärder som planeras för att 
sänka behandlingens risker, samt en övergripande rekommendation om den aktuella behandlingen. 
DSO bistår även med råd om metod och kan ge stöd under konsekvensbedömningsarbetet. I 
slutänden måste dock DSO få ett sammanhållet material som visar den tilltänkta behandlingen och 
hur den personuppgiftsansvarige planerar att hantera riskerna som behandlingen är förenad med. 
Detta för att kunna lämna relevanta råd. Beroende på behandlingens komplexitet kan man räkna 
med två veckor att få DSO:s yttrande. 

Utöver ovanstående är det även god praxis att involvera och dokumentera andra specifika roller och 
ansvarsfunktioner såsom följande: 

 När högriskbehandlingen är knuten till specifika enheter eller avdelningar i 
verksamheten bör dessa involveras i konsekvensbedömnningsarbetet. 
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 Beroende på behandlingssituation bör oberoende experter från olika yrkesgrupper 

såsom jurister, IT-experter, säkerhetsexperter och specialister på etik, demokrati och 
mänskliga rättigheter (social hållbarhet) involveras.  

 
 Den funktion som samordnar kommunens eller den personuppgiftsansvariges 

informationssäkerhet och IT-säkerhet bör också involveras i 
konsekvensbedömnningsarbetet.  
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3 Vad ska en konsekvensbedömning innehålla? 

3.2 Kan användas för en eller flera behandlingar  

En konsekvensbedömning kan omfatta flera liknande behandlingar som innebär motsvarande höga 
risker (se artikel 35.1). Dessutom anges i skäl 92 att det ibland kan vara förnuftigt och ekonomiskt 
försvarbart att en konsekvensbedömning inriktar sig på ett vidare område, exempelvis när flera 
personuppgiftsansvariga planerar att skapa en gemensam tillämpnings- eller behandlingsplattform. 

3.3 Kan återanvändas för liknande behandlingar 

En enda konsekvensbedömning kan återanvändas för att bedöma behandlingar som har liknande 
karaktär, omfattning, sammanhang, syfte och risk (se artikel 35.1). Det är alltså inte nödvändigt att 
konsekvensbedöma integritetsrisker i likande behandlingssituationer som redan har utretts. Detta 
kan vara fallet när samma typ av teknik används för att samla in samma typ av information för 
samma typ av ändamål. 

På samma sätt kan denna metod användas när liknande behandlingar utförs av olika 
personuppgiftsansvariga. I dessa fall bör en referensbedömning delas eller göras allmänt tillgänglig. 
Åtgärderna som beskrivs i bedömningen ska vara genomförda och det ska motiveras varför endast 
en enda bedömning har gjorts. 

Om behandlingen omfattar flera behandlingsansvariga med gemensamt behandlingsansvar ska 
deras respektive arbetsuppgifter definieras specifikt. Konsekvensbedömningen ska visa vem av de 
personuppgiftsansvariga som ansvarar för de olika åtgärder som har utformats. Varje 
personuppgiftsansvarig bör presentera sina behov och dela informationen utan att avslöja 
konfidentiell information (såsom affärshemligheter och immateriella rättigheter) eller avslöja 
sårbarheter. 

3.4 Kan användas på tekniska produkter 

Det kan också vara användbart för till exempel en leverantör att göra en konsekvensbedömning i 
samband med utveckling av en teknisk produkt. Det kan till exempel vara hårdvara eller mjukvara 
som kommer att användas av olika personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga som 
använder produkten ska givetvis ändå göra en egen bedömning av integritetsriskerna med hänsyn 
till den specifika behandlingen. Detta kan dock stödjas av leverantörens konsekvensbedömning om 
det är relevant. 

3.5 Konsekvensbedömning vid förändrad behandling  

En konsekvensbedömning kan också vara nödvändig om det har skett förändringar i riskerna som 
uppstår genom behandlingen. Det kan till exempel handla om att ny teknik är tänkt att börja 
användas som därmed kan föra med sig nya integritetsrisker. En revidering av en 
konsekvensbedömning främjar inte bara ständiga förbättringar, utan är också viktig för att 
upprätthålla en hög skyddsnivå i en miljö som förändras över tid. 

Omvänt kan vissa förändringar också minska risken. Till exempel kan en behandling utvecklas så 
att beslut inte längre är automatiserade eller att en övervakningsverksamhet inte längre är 
systematisk.  

En konsekvensbedömning kan också bli nödvändig på grund av förändringar i det organisatoriska 
eller sociala sammanhanget för behandlingen. Till exempel genom att effekterna av att vissa 
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automatiska beslut blir viktigare eller genom att nya kategorier av registrerade riskerar att bli utsatta 
för diskriminering.   
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4 Risk- och riskbedömning 
Den personuppgiftsansvariges skyldighet att i vissa fall göra en konsekvensbedömning ska förstås 
utifrån dennes allmänna skyldighet att säkerställa en ändamålsenlig hantering av riskerna som 
uppstår i samband med behandlingen av personuppgifter. 

4.1 Om risk, rättigheter och integritet 

Artikel 35 hänvisar till sannolikheten för hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. En 
”risk” är ett scenario som beskriver en händelse och dess uppskattade konsekvenser baserat på 
svårighetsgrad och sannolikhet. Med ”rättigheter och friheter” menas de registrerades rättigheter i 
artiklarna 12-22 i GDPR, men också andra grundläggande fri- och rättigheter såsom yttrandefrihet, 
tankefrihet, rörelsefrihet, rätt att inte bli diskriminerad, rätten till frihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet. 

Dessa fri- och rättigheter följer av bland annat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 
och FN:s konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter samt ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. 

4.2 Bedömning av säkerhetsrisk kontra bedömning av integritetskonsekvenser 

Genom artiklarna 24, 25, 32 och 35 ställs krav på att personuppgiftsansvariga ska göra 
riskbedömningar. Kraven på riskbedömningar gäller risken för de registrerades rättigheter och 
friheter. Riskbedömningen relateras bland annat till art, omfattning, syfte och sammanhang som 
behandlingen utförs i. Gemensamt är att en bedömning av värdet av behandlingen och hoten mot 
densamma ska göras i förhållande till hanteringen av personuppgifter och hur det i sin tur kan 
påverka de registrerades rättigheter och friheter. 

I artikel 32 är riskbedömningen relaterad till säkerheten för behandlingen. Denna riskbedömning 
ska alltid göras för alla behandlingar och ses över regelbundet. Riskbedömningen ska identifiera 
situationer som kan leda till oavsiktlig eller obehörig åtkomst, ändring, radering, förlust eller 
röjande av personuppgifter. Syftet är att få kunskap om säkerhetsriskerna som finns. Det är 
nödvändigt för att kunna genomföra riskreducerande åtgärder så att en lämplig säkerhetsnivå kan 
uppnås för behandlingen. 

I artikel 35 är riskbedömningen relaterad till behandlingens påverkan på registrerades integritet. 
Den ska utföras för behandling som sannolikt ”medför en hög risk för fysiska personers rättigheter 
och friheter”. Detta krav kan förstås som en avsikt att hantera risker vid invasiva behandlingar som 
innebär en ökad risk att göra intrång på fysiska personers rättigheter och friheter. Säkerhetsåtgärder 
kommer inte nödvändigtvis att minska denna fara utan den som är personuppgiftsansvarig måste i 
stället kanske avstå från att genomföra behandlingen eller hitta riskreducerande åtgärder genom att 
förändra hur behandlingen ska gå till så att rättigheterna och friheterna bevaras.  
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4.3 De registrerades perspektiv 

Värdena som en konsekvensbedömning syftar till att skydda är alltså de registrerades rättigheter och 
friheter. Det omfattar både de registrerades rättigheter enligt GDPR och andra grundläggande 
rättigheter som rätten till privatliv, rätten att inte bli diskriminerad, rätten till 
kommunikationsskydd, yttrandefrihet, åsikts- och tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet och 
rörelsefrihet. 

Följande blir då viktiga faktorer att ta hänsyn till: 

 Medbestämmande 

För att uppnå detta kan olika åtgärder vidtas som gör att den registrerade får ett reellt inflytande 
över hur hans eller hennes personuppgifter behandlas. Exempel på en sådan åtgärd kan vara att ge 
en reell möjlighet till förbehåll när den lagliga grunden för behandling är allmänt intresse (se artikel 
6 (e)). 

 Transparens och öppenhet 

Detta kan uppnås genom åtgärder som säkerställer verklig insyn kring alla aspekter av behandlingen 
av personuppgifter. Exempel på detta kan vara att lämna tydlig information om hur behandlingen 
går till, ritningar som illustrerar dataflöde och låg tröskel för att informera om säkerhetsavvikelser. 
Transparens omfattar även information om de organisatoriska och tekniska åtgärder som skyddar 
personuppgifterna. 

 Förutsägbarhet 

Detta kan uppnås genom åtgärder som gör personuppgiftsbehandlingen mindre komplex och 
därmed lättare att förstå. Exempel på detta kan vara att konkretisera syftet med behandlingen, att 
införa tydliga begränsningar för koppling mellan register, att minska antalet variabler i 
behandlingen och att minska lagringstiden för informationen. 

 Förtroende  

Förtroende kan skapas genom att den personuppgiftsansvarige visar att medbestämmande, öppenhet 
och förutsägbarhet är verkliga mål. Verksamheten kan också visa att man tar integritet på allvar 
genom att använda resurser, processer och funktionalitet som faktiskt stärker den registrerades 
ställning att tillvarata sina rättigheter och friheter. 

4.4 Risk ska bedömas löpande 

I linje med det riskbaserade synsättet i GDPR är det som tidigare nämnts inte obligatoriskt att göra 
en konsekvensbedömning för varje behandling. I stället krävs en konsekvensbedömning endast om 
behandlingen sannolikt ”medför en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter” (se artikel 
35.1). 

Även om villkoren som utlöser skyldigheten att genomföra en konsekvensbedömning inte är 
uppfyllda, minskar inte den personuppgiftsansvariges allmänna skyldighet att vidta lämpliga 
skyddsåtgärder för att hantera riskerna kopplade till de registrerades rättigheter och friheter. I 
praktiken innebär det att personuppgiftsansvariga fortlöpande måste bedöma den risk som uppstår i 
deras personuppgiftsbehandling för att identifiera när en typ av behandling sannolikt kommer att 
”medföra en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter”. 
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Figuren nedan illustrerar de typiska stegen i en konsekvensbedömningsprocess: 

 

4.5 Vad ska man tänka på? 

För att fastställa risk måste man kunna säga vad konsekvenserna blir för de registrerades rättigheter 
och friheter och sannolikheten för att så sker. Följande kan beaktas när konsekvens och sannolikhet 
bedöms: 

o Personuppgifter behandlas utan laglig grund 
o Insynen i behandlingen är otillräcklig  
o Mer personlig information samlas in än vad som är nödvändigt för ändamålet 
o Personuppgifterna som behandlas är inte korrekta 
o Personuppgifter lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet 
o Den registrerade får inte tillräckligt med information  
o Den registrerade kan inte få till gång till sina personuppgifter eller få dem rättade eller 

raderade 
o Behandlingen kan leda till diskriminering  
o Behandlingen begränsar yttrandefriheten, åsiktsfriheten, samvetsfriheten 
o Behandlingen begränsar tankefriheten, rörelsefriheten 

Konsekvensen av att ovanstående inte utövas kan bli fysiska, materiella och icke-materiella skador 
eller besvär. Några exempel på konsekvenser är: 

o Förlust av kontroll över sina personuppgifter 
o Diskriminering 
o Identitetsstöld eller bedrägeri 
o Ekonomisk förlust 
o Skadat anseende 
o Förlust av konfidentialitet för uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt 
o Andra ekonomiska eller sociala nackdelar 
o Otillbörlig påverkan 
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4.6 Behandlingsregistret är grunden 

Som en del av principen om ansvarsskyldighet (se artikel 5.2) ska den personuppgiftsansvarige föra 
ett register över all behandling som utförs under dess ansvar (se artikel 30.1). Detta omfattar bland 
annat syftet med behandlingen, de personuppgifter som behandlas och andra omständigheter som 
tillsammans beskriver behandlingens ramar. Exempelvis ska en allmän beskrivning ges av de 
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1 (se artikel 30.1 (g)). 

Utifrån detta ska den personuppgiftsansvarige ta ställning till om en hög risk är sannolik. 
Behandlingsregistret är på detta sätt grunden för att identifiera högriskbehandling, vilket i sin tur 
bygger på att behandlingsregistret underhålls och att den speglar all behandling som görs i 
verksamheten. 
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5. Hur gör man en konsekvensbedömning? 
Det finns flera olika metoder för att göra en konsekvensbedömning, men det finns några 
gemensamma innehållskriterier som styrs av GDPR.  

Artikel 35.7 fastställer dessa minimikriterier: 

1) En systematisk beskrivning av den aktuella behandlingen och dess syfte. 
2) En bedömning av om behandlingen är nödvändig och står i rimlig proportion till syftet. 
3) En bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter 
4) De planerade åtgärderna för att hantera riskerna och för att visa efterlevnad av GDPR. 

Av detta följer att den personuppgiftsansvarige måste ta ställning till och besluta om behandlingen 
utifrån konsekvensbedömningen. Detta eftersom det är den personuppgiftsansvarige som avgör 
ändamål och medel för behandlingen och som ansvarar för att visa följsamhet mot GDPR (se artikel 
4.7, 5.2 och 24). I denna fas har därför nämnden eller styrelsen såsom personuppgiftsansvarig den 
viktigaste rollen. Konsekvensbedömningen måste därför sammanställas och resultaten presenteras 
för nämnden eller styrelsen för beslut.  

Vid enklare behandlingssituationer kan beslut med anledning av konsekvensbedömning delegeras 
till förvaltningschef, VD eller motsvarande, medan beslut vid mer komplexa behandlingssituationer 
eller när man inte lyckas sänka riskerna tillräckligt bör lyftas till verksamhetens högsta ansvarsnivå.  

Figuren nedan sammanfattar och illustrerar processen och de olika stegen för att genomföra en 
konsekvensbedömning: 

 

  



 
 

15 
 

5.1 Kraven i förordningen utgör en generell ram 

Alla relevanta krav i GDPR utgör ett brett och generellt ramverk för utformningen och 
genomförandet av en konsekvensbedömning. GDPR ger dock den personuppgiftsansvarige en 
flexibilitet att själv bestämma den exakta strukturen och formen för konsekvensbedömning, så att 
den till exempel kan fungera tillsammans med andra verktyg som används i 
verksamhetsutvecklingen.  

Det finns ett antal olika etablerade processer inom såväl EU som globalt som tar hänsyn till de 
grundläggande komponenter för konsekvensbedömningens innehåll som beskrivs i artikel 35 och 
skäl 90. Dock bör en konsekvensbedömning – oavsett form – vara en unik riskbedömning som gör 
det möjligt för den personuppgiftsansvarige att vidta åtgärder för att hantera riskerna i det specifika 
behandlingsfallet. 

5.1.2 Uppförandekoder, certifieringar och liknande ska beaktas 

Vid konsekvensbedömning måste efterlevnaden av en uppförandekod (branschstandard) beaktas – 
om det finns en sådan (artikel 35.8). Detta kan vara användbart för att visa att lämpliga åtgärder har 
valts eller genomförts, förutsatt att uppförandekoden är lämplig och relevant för den aktuella 
behandlingen. 

Även certifieringar, sigill och märken i syfte att visa den personuppgiftsansvarige och biträdets 
dataskyddskapacitet bör beaktas. 

5.1.3 Att publicera skapar förtroende 

Det är inte ett krav som följer av GDPR att offentliggöra konsekvensbedömningar. Den 
personuppgiftsansvarige bör ändå som regel överväga att publicera delar av bedömningen då den 
kan vara förtroendeskapande och ge insyn. Det är i linje med principen om öppenhet och 
transparens (se artikel 5.1 (a)). Den publicerade bedömningen behöver inte innehålla hela 
bedömningen, särskilt om den kan ha specifik information om säkerhetsrisker för den 
personuppgiftsansvarige eller äventyra affärshemligheter eller affärskänslig information. I sådana 
fall kan den offentliga versionen vara en sammanfattning av de viktigaste fynden vid 
konsekvensbedömningen, eller en information om att en sådan bedömning har gjorts.  
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6 Förhandssamråda med IMY 
Om en konsekvensbedömning visar att en hög risk kvarstår är den personuppgiftsansvarige skyldig 
att begära förhandssamråd med IMY innan behandlingen startar (se artikel 36.1). Som en del av 
denna process ska hela konsekvensbedömningen presenteras (se artikel 36.3 (e)). IMY kan då ge 
råd om hur de kvarstående riskerna kan minskas. Förutsättningarna för en snabb handläggning utan 
kompletteringar som gör att processen drar ut på tiden ökar väsentligt genom att 
konsekvensbedömningen har ett komplett och brett innehåll som presenteras på ett tydligt och 
begripligt sätt. IMY har åtta veckor på sig att lämna förhandsyttrande, vilket förlängs med 
motsvarande tid som det tar för kompletterande informationsinhämtning om underlaget inte är 
heltäckande från början.  

Oavsett om det blir aktuellt med förhandssamråd med IMY på grund av hög restrisk eller inte, 
gäller skyldigheten att dokumentera och lagra konsekvensbedömningen samt vid behov uppdatera 
den. 
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7 Exempel på ramverk inom EU 
Här ges några exempel på ramverk och standarder som kan vara till hjälp i 
konsekvensbedömningsarbetet. GDPR anger som sagt inga specifika rutiner som ska följas utan ger 
i stället den personuppgiftsansvarige handlingsutrymme att använda ett ramverk fungerar med 
övriga rutiner och verktyg som man använder. Ett sådant ramverk kan skräddarsys för den 
personuppgiftsansvarige eller vara gemensamt för en bransch. Förutsättningen är dock att den 
innehåller minimikraven i GDPR, inbegripet Artikel 29-gruppens riktlinjer.  

7.1 Exempel på generella ramverk inom EU 

Tyskland (engelska): Standard Data Protection Model, V.2.0, 2020 SDM-Methodology_V2.0b.pdf 
(datenschutzzentrum.de) 

Frankrike (engelska): Privacy Impact Assessment (PIA), National Commission on Informatics and 
Liberties (CNIL), 2017 Privacy Impact Assessment (PIA) | CNIL 

7.2 Internationell standard 

En internationell standard har publicerats för att ge vägledning om de metoder som används för att 
utföra en konsekvensbedömning: ISO / IEC 29134 (engelska) Standard - Informationsteknik - 
Säkerhetstekniker - Riktlinjer för konsekvensbedömning avseende personlig integritet (ISO/IEC 
29134:2017) SS-EN ISO/IEC 29134:2020 - Svenska institutet för standarder, SIS 

7.3 Övrigt 

En checklista som underlättar att stämma av att konsekvensbedömningen omfattar alla obligatoriska 
inslag finns i bilaga 1 till denna vägledning. 

Skrivbara dokumentmallar som motsvarar GDPR:s krav och Artikel 29-gruppens riktlinjer finns 
också framtaget för kommunens personuppgiftsansvariga verksamheter. Dessa distribueras via 
verksamheternas dataskyddskontakter och kommunens intranät. 
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Bilaga: Checklista vid konsekvensbedömning 
Nr Kontrollpunkt 

1 Det framgår av konsekvensbedömningen vilka risker som föranleder en konsekvensbedömning avseende 
dataskydd.6 

2 Konsekvensbedömningen inbegriper …  
 
…en systematisk och funktionell beskrivning av den planerade behandlingen och dess syfte samt lagliga 
grund, inbegripet identifiering av den rättskälla eller det berättigade intresse som behandlingens lagliga 
grund vilar på7, 

3 …en beskrivning av behandlingens art, omfattning och sammanhang8,  

4 … en beskrivning av de aktuella personuppgifterna, kategorierna av registrerade och användare av 
uppgifterna samt perioden som personuppgifterna kommer att lagras9,  

5 … en beskrivning av de tillgångar som är nödvändiga för personuppgifterna (maskinvara, programvara, 
nätverk, personer, papper)10, 

6 … beaktande av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdenas efterlevnad av eventuella 
godkända uppförandekoder enligt artikel 4011,  

7 … en bedömning av proportionaliteten i behandlingen i förhållande till syftet och principerna om laglighet, 
lagrings- och uppgiftsminimering samt uppgifternas relevans12, 

8 … en bedömning av potentiella risker för de registrerades rättigheter och friheter i samband med 
behandlingen13, 

9 … en beskrivning av potentiella konsekvenser för de registrerades rättigheter och friheter i händelse av 
obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av uppgifter14, 

10 … en uppskattning av riskernas sannolikhetsgrad och allvar15, 

11 … de åtgärder som planeras för att sänka behandlingens risker, inbegripet både tekniska och 
organisatoriska skydds- och säkerhetsåtgärder16, 

12 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter i förhållande till artiklarna 12-2117, 

13 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter i förhållande till personuppgiftsbiträden18,  

 
6 Artikel 35.1, 35.3 (a-c) samt IMY:s förteckning enligt artikel 35.4 (DI-2018-13200, 2019-01-16), skäl 84 och 90 
7 Artikel 35.7 (a), Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 

8 Skäl 90, Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
9 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
10 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29 
11 Artikel 35.8 
12 Artikel 35.7 (b), Artikel 29-gruppen 

13 Artikel 35.7 (c), Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
14 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
15 Skäl 90, Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
16 Artikel 35.7 (d), skäl 90 

17 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
18 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
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14 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter vid överföring till ett tredje land19,   

15 … inhämtande av synpunkter från de registrerade eller deras företrädare om den aktuella behandlingen, 
utan att det påverkar skyddet av kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens säkerhet20, 

16 … en planering för att kontinuerligt följa upp behandlingens skyddsnivå21, 

17 … inhämtande av råd från dataskyddsombudet22,  

18 … en bedömning över huruvida den aktuella behandlingen efter konsekvensbedömningen är aktuell för 
samråd med IMY23.  

 

 

 
19 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
20 Artikel 35.9 
21 Artikel 35.11 
22 Artikel 35.2, 37.1 (c) samt 5.2 
23 Artikel 36.1 
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Till 
Kommunstyrelsen samt övriga berörda 
personuppgiftsansvariga verksamheter inom Kungsbacka 
kommun: nämnden för Förskola & Grundskola,  
Gymnasium & Arbetsmarknad, Service,  
Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg,  
Kultur & Fritid, Miljö & Hälsoskydd, Teknik, 
byggnadsnämnden, valnämnden, kommunrevisionen, 
Eksta och Tempohus samt stiftelsen Tjolöholm slott 

 
Dataskyddsombudets rapport  
efter fördjupad granskning 2022 

Den här rapporten sammanfattar resultaten av den fördjupade granskningen 
som gjorts av konsekvensbedömningsarbetet enligt artikel 35-36 i GDPR i 
Kungsbacka kommun. Resultaten redovisas på övergripande nivå för att samtliga 
personuppgiftsansvariga verksamheter ska kunna dra nytta av fynden. 

1 Granskningens syfte 
Syftet med att granska kommunens konsekvensbedömningsarbete är att synliggöra hur kommunens 
konsekvensbedömningar står sig i förhållande till kraven i GDPR. Detta som ett led i att ge de 
personuppgiftsansvariga verksamheterna råd i hur de kan utveckla sitt arbete och tillvarata 
möjligheterna och värdena som det ger på data- och integritetsskyddet.   

1.1 Granskningens upplägg 

Underlaget för granskningen har bestått i nio (9) gjorda konsekvensbedömningar i kommunen där 
verksamheterna inhämtat mina råd under perioden 2021 till och med februari månad 20221. Dessa 
har först granskats strukturerat genom ett kodschema med avseende på de regulatoriska kraven som 
finns specificerade i artikel 35 och skäl 89-95 samt Artikel 29-gruppens riktlinjer för 
konsekvensbedömning, se bilaga 1. Genomgången har gjorts på det initiala material som lämnats 
till mig för samråd, och inte det slutgiltiga som fastställts efteråt. Även kommunens befintliga 
dokumentmall för konsekvensbedömning har prövats mot de regulatoriska kraven. 

En översiktlig genomgång har också gjorts av materialet utifrån IMY:s förväntningar när det gäller 
konsekvensbedömningar som lämnas till dem för förhandssamråd enligt artikel 36 i GDPR. Detta 
har dels gjorts utifrån IMY:s vägledning inför anmälan om förhandssamråd2, dels utifrån vanligt 
förekommande synpunkter i hittills gjorda samrådsyttranden3. 

  

 
1 Ingående konsekvensbedömningar: Integrationsplattform, Digital tillgång till arkivhandlingar, E-tjänsteplattform, Kompletterande 
digital tillsyn inom vården, Bedömningsverktyg i skolan, Stipendieansökan, Ekonomiskt bistånd, Orosanmälan samt Färdtjänst 
2 Länk: Begär förhandssamråd | IMY 
3 Samtliga gjorda samrådsyttranden från 2021 har analyserats, totalt 10 stycken. 
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2 Granskningens resultat 
Det har av granskningen inte framkommit annat än att de personuppgiftsansvariga verksamheter i 
kommunen som genomfört konsekvensbedömning gjort det på ett sätt som motsvarar flera av de 
krav som ställs på sådana analyser. Flertalet av dessa konsekvensbedömningar har också genererat 
viktiga värden för data- och integritetsskyddet i stort såsom ökad insikt, öppenhet och trygghet i 
behandlingen för berörda parter. Nedan redovisas resultatet uppdelat på regulatorisk nivå och på 
framgångsfaktorer i arbetet. 

2.1 Regulatoriska krav  

I sammanställningen nedan framgår granskningspunkterna som ingått i genomgången av 
konsekvensbedömningarna. I kolumnen till höger anges huruvida konsekvensbedömningarna 
innehöll eller saknade det förväntade innehållet. Grön färg anger att innehållet motsvarat 
förväntningarna. Röd eller orange färg markerar att innehållet saknats i 3 eller fler fall, det vill säga 
att avsaknaden varit systematiskt återkommande.  

Nr Granskningspunkter Avvikelse 

1 Det framgår av konsekvensbedömningen vilka risker som föranleder 
en konsekvensbedömning avseende dataskydd.4 
 

 

2 Konsekvensbedömningen inbegriper …  
 
…en systematisk och funktionell beskrivning av den planerade 
behandlingen och dess syfte samt lagliga grund, inbegripet 
identifiering av den rättskälla eller det berättigade intresse som 
behandlingens lagliga grund vilar på5, 

 

3 …en beskrivning av behandlingens art, omfattning och sammanhang6,  
 

 

4 … en beskrivning av de aktuella personuppgifterna, kategorierna av 
registrerade och användare av uppgifterna samt perioden som 
personuppgifterna kommer att lagras7,  

 

5 … en beskrivning av de tillgångar som är nödvändiga för 
personuppgifterna (maskinvara, programvara, nätverk, personer, 
papper)8, 

 

6 … beaktande av den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdenas efterlevnad av eventuella godkända 
uppförandekoder enligt artikel 409,  

Uppgifter saknades helt i 
samtliga av de granskade 

konsekvensbedömningarna 
(9 av 9). 

7 … en bedömning av proportionaliteten i behandlingen i förhållande till 
syftet och principerna om laglighet, lagrings- och uppgiftsminimering 
samt uppgifternas relevans10, 

 

 
4 Artikel 35.1, 35.3 (a-c) samt IMY:s förteckning enligt artikel 35.4 (DI-2018-13200, 2019-01-16), skäl 84 och 90 
5 Artikel 35.7 (a), Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 

6 Skäl 90, Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
7 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
8 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29 
9 Artikel 35.8 
10 Artikel 35.7 (b), Artikel 29-gruppen 
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8 … en bedömning av potentiella risker för de registrerades rättigheter 
och friheter i samband med behandlingen11, 

Uppgifter saknades delvis 
i drygt hälften av de 
granskade konsekvens-
bedömningarna (5 av 9). 

9 … en beskrivning av potentiella konsekvenser för de registrerades 
rättigheter och friheter i händelse av obehörig åtkomst, oönskad 
ändring och förlust av uppgifter12, 

 

10 … en uppskattning av riskernas sannolikhetsgrad och allvar13, 
 

 

11 … de åtgärder som planeras för att sänka behandlingens risker, 
inbegripet både tekniska och organisatoriska skydds- och 
säkerhetsåtgärder14, 

 

12 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter i förhållande till 
artiklarna 12-2115, 

Uppgifter saknades delvis 
i merparten av de 
granskade konsekvens-
bedömningarna (7 av 9). 

13 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter i förhållande till 
personuppgiftsbiträden16,  

Uppgifter saknades helt i 
merparten av de 
granskade konsekvens-
bedömningarna (8 av 9). 

14 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter vid överföring till 
ett tredje land17,   
 

 

15 … inhämtande av synpunkter från de registrerade eller deras 
företrädare om den aktuella behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens 
säkerhet18, 

Uppgifter saknades helt i 
merparten av de 
granskade konsekvens-
bedömningarna (9 av 9). 

16 … en planering för att kontinuerligt följa upp behandlingens 
skyddsnivå19, 
 

 

17 … inhämtande av råd från dataskyddsombudet20,  
 
 

 

18 … en bedömning över huruvida den aktuella behandlingen efter 
konsekvensbedömningen är aktuell för samråd med IMY21.  
 

 

 
Tabell 1: Sammanställningen visar framkomna avvikelser i de 9 konsekvensbedömningar som ingått i 
granskningen.  

 
11 Artikel 35.7 (c), Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
12 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
13 Skäl 90, Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
14 Artikel 35.7 (d), skäl 90 

15 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
16 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
17 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
18 Artikel 35.9 
19 Artikel 35.11 
20 Artikel 35.2, 37.1 (c) samt 5.2 
21 Artikel 36.1 
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Av konsekvensbedömningarna som gjordes under 2021 t o m februari 2022 utgick samtliga från 
kommunens dokumentstöd för ändamålet. Det bekräftar stödets användbarhet och kan vara en del 
av förklaringen till att konsekvensbedömningarna i så hög utsträckning motsvarar de grundläggande 
innehållskriterierna. Samtidigt visar genomgången att en justering av dokumentstödet och 
kompletterande vägledning kan bidra till att fler krav uppfylls. Framför allt när det gäller beaktande 
av godkända uppförandekoder (kriterium nummer 6), åtgärder som stärker de registrerades 
rättigheter i förhållande till artiklarna 12-21 (kriterium nummer 12) och åtgärder som stärker de 
registrerades rättigheter i förhållande till personuppgiftsbiträden (kriterium nummer 13). 

När det gäller inhämtande av registrerades synpunkter (kriterium nummer 15) verkar det vara något 
annat än dokumentstödsrelaterade orsaker till att detta sällan inhämtas med eftersom 
dokumentstödet omfattar detta. Troligen är det svårigheten att inhämta de registrerades perspektiv 
som gör att man stannar vid att endast analysera de registrerades förväntade inställning till 
behandlingen. Det är visserligen beaktansvärt men inte tillräckligt i GDPR:s mening eftersom man 
då riskerar att förbise information som inte går att inhämta på annat sätt och som är nödvändig för 
att kunna göra en trovärdig och korrekt av om behandlingen är proportionerlig och berättigad.  

Detsamma gäller identifiering av risker utifrån de registrerades fri- och rättigheter i ett vidare 
perspektiv (kriterium nummer 8). Här synes svårigheten bestå i att förutse vilka rättigheter och 
friheter som behandlingen skulle kunna inskränka, vilket är den troliga orsaken till att många 
konsekvensbedömningar blivit tunna på denna punkt. Troligen har det i sin tur att göra med att 
kunskapen om dessa rättigheter och friheter är begränsad22.  

Mot bakgrund av resultatet ovan blir mitt råd till de personuppgiftsansvariga inom Kungsbacka 
kommun att vid konsekvensbedömning lägga särskild vikt vid de aspekter som återkommande 
visats saknas i de hittills gjorda analyserna. 

2.2 Framgångsfaktorer 

Det finns en rad faktorer som synes påverka hur framgångsrikt konsekvensbedömningsarbetet blir. 
Både vad gäller kvaliteten på konsekvensbedömningen utifrån de regulatoriska kraven, och 
effekterna på integritetsskyddet. Nedan framgår de framgångsfaktorer som jag sett i 
konsekvensbedömningsarbetet som jag till dags dato tagit del av i båda de kommuner som jag är 
dataskyddsombud för23: 

 Resultatet blir typiskt sett bättre när de som ska göra arbetet har kunskap om vad en 
konsekvensbedömning ska bestå i och vad den syftar till.  
 

 Resultatet blir typiskt sett bättre när de som ingår i konsekvensbedömningsarbetet har olika 
kompetenser såsom juridisk kompetens, teknisk kompetens, verksamhetskompetens 
samt kompetens inom informationsförvaltning, informationssäkerhet och dataskydd 
samt kompetens kopplad till social hållbarhet och kunskap om mänskliga fri- och 
rättigheter. Beroende på hur omfattande behandlingen/arna som ska konsekvensbedömas är 
kan det även vara avgörande med projektledarkompetens. 
 

 Resultatet blir typiskt sett bättre om de registrerades synpunkter tas in. Förutom att detta 
är ett grundläggande krav ger det även effekter på den personuppgiftsansvariges 
trovärdighet i personuppgiftshanteringen. Det ger även information som den 
personuppgiftsansvarige inte kan få på annat sätt och som gör att proportionaliteten kan 
bedömas mer korrekt. Synpunkter kan tas in genom samtal med de registrerade själva 
(exempelvis genom fokusgrupper) eller genom de registrerades företrädare (exempelvis 

 
22 Exempelvis rätten att inte bli diskriminerad, rörelsefriheten, åsiktsfriheten och rätten att fritt bilda åsikter, yttrandefriheten, rätten 
till utbildning, rätten till liv och så vidare.  
23 Kungsbacka och Varbergs kommun 
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elevorganisationer, patientorganisationer, funktionsorganisationer, fackliga organisationer 
eller liknande).  
 

 Resultatet blir typiskt sett bättre när konsekvensbedömningen skrivs på ett konkret sätt 
enligt klarspråksprinciper. Det gör att de som ska utföra behandlingen, beslutsfattarna, de 
registrerade och tillsynsmyndigheten lättare kan förstå behandlingen.  
 

 Resultatet blir typiskt sett bättre om konsekvensbedömningsarbetet startar tidigt i 
verksamhets- och innovationsutvecklingen. Då ökar förutsättningarna för att bygga in 
data- och integritetsskyddet och skapa en social hållbarhet i nya tjänster och arbetsverktyg. 
 

 Resultatet blir typiskt sett bättre om konsekvensbedömnningsarbetet sker med en viss takt 
och framåtrörelse i arbetet. Samtidigt är en lika viktig förutsättning att arbetet görs med 
utrymme för eftertanke, övervägande och efterforskning så att alla väsentliga delar i 
behandlingen beaktas. 

Under dessa förutsättningar innebär konsekvensbedömnningsarbetet stora värden eftersom det 
bidrar till att begripliggöra behandlingsflödet så att det blir enkelt att göra rätt och undvika 
situationer annars kan få stora integritetskonsekvenser för enskilda. I Kungsbackas verksamheter 
har flera konsekvensbedömningar som hittills gjorts visat just dessa värdeeffekter tack vare att man 
aktivt riggat konsekvensbedömningsarbetet utifrån flera av framgångsfaktorerna ovan.  

Mitt råd till de personuppgiftsansvariga inom Kungsbacka kommun blir därför att bibehålla denna 
inriktning när konsekvensbedömningsarbetet behöver skalas upp på grund av att det i 
kommunen fortsatt görs alltför få konsekvensbedömningar i förhållande till mängden 
riskbehandlingar. Exempelvis genom att dela och utbyta erfarenheter mellan verksamheter.  

2.3 Förutsättningar för en bra process vid förhandssamråd med IMY 

När en konsekvensbedömning visar att integritetsriskerna inte kan sänkas kan den 
personuppgiftsansvarige begära förhandssamråd med IMY för att få råd om hur man bör gå vidare. 
Detta regleras i artikel 36 i GDPR.  

För att få en så snabb och komplett handläggning som möjligt hos IMY är en grundläggande 
förutsättning att konsekvensbedömningen speglar de aktuella kraven som uttrycks i både de aktuella 
artiklarna och skälen i GDPR, samt de riktlinjer som Artikel 29-gruppen tagit fram och att 
analysunderlaget är uttömmande. Särskilt ansvaret och lagligheten i behandlingen måste vara 
klargjord. Att det är en sammanhållen och begriplig analys där de kvarstående riskerna är 
specificerade är också grundläggande.  

Därutöver synes även följande vara väsentligt för att undvika en långdragen kompletteringsprocess, 
uteblivna råd eller i värsta fall avslag på begäran. Insikterna utgår från en genomgång av de 
samrådsyttranden som lämnats på inkomna förfrågningar under 2021 till och med februari månad 
202224: 

- Behandlingen ska avse en ny eller förändrad behandling. 
- Skyddsåtgärder bör vara vidtagna och effekter verifierade alternativt vara så gott som 

verkställbara med förutsägbara effekter.  

  

 
24 DI-2021-1521, DI-2021-1780, DI-2021-2983, DI-2021-703, DI-2021-1225, DI-2021-1226, DI-2021-1227, DI-2021-1513,  
DI-2021-8344, DI-2021-264 
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4 Råd och stöd  
Utöver rekommendationerna ovan följs granskningen av råd och stöd i form av en vägledning för 
konsekvensbedömningsarbetet samt dokumentmallar som tagit höjd för granskningens resultat. 
Detta kompletteras med utbildningsinsatser under hösten 2022.  

Vägledningen DSO Råd & stöd: Vägledning om konsekvensbedömning25 expedieras tillsammans 
med rapporten och dokumentmallarna distribueras via verksamheternas dataskyddskontakter. Även 
inbjudan till utbildningen görs via dataskyddskontakterna. 

 
Kungsbacka 2022-05-31 

Karin Malmsten 
Dataskyddsombud  

  

 
25 2022-05-31, dnr KS 2022-00143 
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Bilaga 1: Om granskningen 

En del av dataskyddsombudets uppdrag 

Av artikel 39 i GDPR framgår att jag som dataskyddsombud ska ha uppsikt över efterlevnaden av 
GDPR, de svenska kompletterande dataskyddsbestämmelserna samt den personuppgiftsansvariges 
strategi för skydd av personuppgifter. En del av detta arbete gör jag genom att granska respektive 
nämnds/styrelses följsamhet mot GDPR och rapportera avvikelser som jag uppmärksammar då. I 
detta uppdrag ingår att ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med 
beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften. 

Den planerade granskningen för perioden 2021-2022 omfattar regelbunden granskning och 
fördjupad granskning. Den regelbundna granskningen omfattar samtliga personuppgiftsansvariga 
verksamheter i kommunen och är inriktad på verksamheternas dataskyddsarbete i stort26, medan den 
fördjupade granskningen görs inom ett avgränsat område som inte per automatik omfattar samtliga 
verksamheter. Den regelbundna granskningen görs på hösten och den fördjupade granskningen görs 
på våren. Därutöver finns utrymme för riktad granskning närhelst som det behövs.  

Läs mer om inriktningen för de olika granskningsformerna i Dataskyddsombudets inriktning och 
årshjul 2021-202227.  

Syfte   

Det övergripande syftet för granskningen är att stimulera till lärande och handlingsberedskap som 
upprätthåller och stärker integritets- och dataskyddet i verksamheten. Ett aktivt dataskyddsarbete 
som reflekteras och kontinuerligt stärkts innebär en stor trygghet för dem vars personuppgifter 
verksamheten hanterar. Med utgångpunkt i granskningen ges råd och förslag till åtgärder som dels 
kan bidra till att stärka redan fungerande delar i dataskyddet, dels omhänderta riskavvikelser.  

Upplägg och metodik  

Granskningen har främst gjorts genom en strukturerad genomgång av dokumenterade 
konsekvensbedömningar och kommunens befintliga dokument för ändamålet. Därutöver har jag 
analyserat framgångsfaktorer i arbetet med avseende på konsekvensbedömningens kvalitet, 
arbetsinsats och effekter på data- och integritetsskyddet. Jag har även analyserat vad som är viktigt 
att beakta i konsekvensbedömningsarbetet för att få en så snabb och effektiv process som möjligt i 
de fall där det är aktuellt att begära förhandssamråd med IMY.       

Granskningen har genomförts under mars – maj månad 2022.  

  

 
26 Mindre omfattande verksamheter är undantagna i 2021 års regelbundna granskning till fördel för andra insatser inom ramen för 
dataskyddsombudets råd och stöd.    
27 2021-06-29, dnr KS 2021/0313 
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Bilaga 2: Om konsekvensbedömning av dataskydd 
Krav på att göra konsekvensbedömning avseende dataskydd finns i artikel 35 i GDPR. Om en typ 
av personuppgiftsbehandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och 
friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen göra en bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter.  

En bedömning kan omfatta en serie liknande behandlingar som medför liknande höga risker. Risken 
ska bedömas utifrån dataskydd och integritet relaterat till individers grundläggande rättigheter och 
friheter såsom yttrandefrihet, tankefrihet, rörelsefrihet, samvetsfrihet, förbud mot diskriminering, 
rätt till frihet och religionsfrihet. 

En konsekvensbedömning ska åtminstone innehålla följande: 

1) En systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och dess syften 
2) En bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen  

i förhållande till dess syfte/n och de risker som finns. 
3) En bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter.  
4) De åtgärder som behövs och planeras för att hantera riskerna (inbegripet 

skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa skyddet och för att 
visa att förordningen efterlevs) 

 
Syftet med en konsekvensbedömning enligt artikel 35 är att utreda och visa efterlevnad av GDPR 
och kompletterande bestämmelser i samband med personuppgiftsbehandling som på ett eller annat 
sätt innebär risker för de registrerades grundläggande rättigheter och friheter.  

Vid genomförandet av en konsekvensbedömning är det viktigt att alla relevanta och kända 
omständigheter för behandlingen lyfts in, analyseras och utvärderas samt att lämpliga 
skyddsåtgärder för den tilltänkta behandlingen beskrivs och genomförs. Arbetet med 
konsekvensbedömning är en iterativ process som handlar om att sänka riskerna som behandlingen 
är förknippad med. Konsekvensbedömningen har dels har ett internt syfte där organisationen för 
egen nytta analyserar och bedömer behandlingen med hänsyn till de registrerades rättigheter och 
friheter, dels ett externt syfte för att gentemot tillsynsmyndigheten och andra intressenter visa på 
hur organisationen lever upp till GDPR.  

Dataskyddsombudets roll i en konsekvensbedömning är att ha uppsikt över processen och ge råd 
utifrån aktuell lagstiftning och rättsläge28. Den personuppgiftsansvarige ska diarieföra 
dataskyddsombudets råd tillsammans med konsekvensbedömningen. Vid förnyad 
konsekvensbedömning kan dataskyddsombudet lämna förnyade råd. 

Om åtgärder inte kan vidtas för att i tillräcklig utsträckning sänka riskerna som framkommit vid 
konsekvensbedömningen bör den personuppgiftsansvarige anmäla frågan till förhandssamråd med 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  

 

 
28 Artikel 39.1 (c) GDPR 
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Introduktion 

Vi ska arbeta enligt nationella och internationella miljö och klimatmål och sätta egna lokala 
mål inom området. Vi ska ta vårt ansvar samtidigt som vi vill visa vägen. 
Kommunfullmäktige antog kommunens klimatstrategi i den 13 december 2018. 
Borgmästaravtalet och Klimatstrategin anger en väg mot klimatneutralitet 2045 och i 
strategin anges att åtgärdsplanen ska revideras vart tredje år. I denna uppdaterade 
klimatstrategi är i första hand åtgärdsplanen reviderad för att vi ska ta oss ett steg närmare 
målet.  

Klimatarbetet i stort handlar om globala och långsiktiga frågor. Det handlar om att säkra 
framtiden för kommande generationer, att ge våra barn och barnbarn minst lika goda 
förutsättningar som vi har idag. Vi är alla beroende av klimatet och Kungsbacka kommun 
ska göra sin del i att minska utsläpp av både koldioxid och miljöfarliga ämnen. 

IPCC - rapportering 
I klimatpanelens (IPCC) senaste rapport Den naturvetenskapliga grunden1 (pupl 2021 aug) 
konstateras att det är mänsklig påverkan som orsakat uppvärmningen, att förändringen går 

                                                   
1 AR6 Delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden | SMHI 

https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-delrapport-1-den-vetenskapliga-grunden-1.143406
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snabbare än vad vi tidigare trott samt att det finns ett tydligt samband mellan 
förändringarna och de extrema väderhändelserna som blivit allt vanligare. 

Huvudbudskapen i rapporten är att temperaturen oavsett vad vi gör kommer att öka fram 
till mitten av 2000-talet, att 2°C överskrids under 2000-talet om vi inte minskar utsläppen 
av växthusgaser och att många förändringar i klimatsystemet blir större i takt med ökande 
uppvärmning. Vidare konstateras att händelser med låg sannolikhet, som t ex kollaps av 
istäcken eller förändringar i havscirkulationen, kan inte uteslutas.  

IPCC ser att om vi kan uppnå nettonollutsläpp kan vi klara scenarier med låga eller mycket 
låga utsläpp. Jämfört med höga eller mycket höga utsläpp kommer vi i så fall märka 
förändringar av växthusgashalter inom några år och förändringar av exempelvis global 
temperaturökning inom ca 20 år. 

Att åtgärder är akuta visar även FN’s uppföljningsrapport The heat is on2. Bland annat 
konstateras i den att med redan fattade beslut globalt så når vi bara 2,8°C. 

Målen för Kungsbacka innebär att vi behöver samarbeta och samverka lokalt, nationellt 
och internationellt för att lyckas. Vi behöver samarbeta med våra invånare, med 
näringslivet i kommunen och inte minst med våra olika förvaltningar och bolag för att 
uppnå våra lokala klimatmål. Samtidigt behöver nationell och internationell lagstiftning gå 
åt samma håll för att vi ska lyckas. 

Klimatstrategins upplägg   

Kungsbacka kommuns klimatstrategi består av politiskt antagna mål för att minska 
utsläppen och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Till varje mål finns ett antal 
åtgärdsförslag som vi behöver arbeta med för att uppfylla målen, minska utsläppen och 
klara klimatanpassningen. När det gäller utsläpp är målen uppdelade på olika områden. 

Klimatstrategins uppföljning   

De delar av klimatstrategin som behöver följas upp är utsläppsinventeringen, åtgärderna 
samt processen för klimatanpassning. Det kommer att göras på följande sätt:  

• Inventeringen av utsläpp enligt borgmästaravtalets metod utförs årligen  

• Uppföljning av indikatorer för åtgärder görs årligen  

• Revidering av åtgärdsplan görs var tredje år  

• Uppdatering av klimat- och sårbarhetsanalys utförs i anslutning till den ordinarie risk- och 
sårbarhetsanalysen. 
Uppföljning och analys av målen 

Uppföljning av föregående klimatstrategi görs i särskild rapport Uppföljning och analys av 
målen från Klimatstrategi för Kungsbacka kommun, KF 2018-12-13 § 257. 
Relaterade åtgärder 

Till varje mål i klimatstrategin anges ett antal relaterade åtgärder som exempel och förslag 
på åtgärder som kan bidra till klimatstrategins måluppfyllnad. Åtgärdsförslagen finns 
sammanställda i Åtgärdsförslag med beskrivningar – bilaga till klimatstrategi 2022. 

  

                                                   
2 Emissions Gap Report 2021 | UNEP - UN Environment Programme 

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
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Målbild 2045 

 

Vi ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. 

 
De globala utsläppen av växthusgaser behöver minska. För att uppnå Parisavtalets mål och 
undvika farliga klimatförändringar bedömer de flesta experter att globala nollutsläpp 
behöver uppnås senast år 2050. Utöver detta behöver vi uppnå negativa utsläpp i stor skala 
på global nivå. Idag finns lösningar och teknik för att uppnå noll- eller nära nollutsläpp 
inom många branscher, och utvecklingen går snabbt. För att nå dit handlar det framför allt 
om att storskaligt implementera lösningar som redan finns. För att uppnå negativa utsläpp i 
samma stora skala finns dock inte lösningarna idag. Därför är det viktigt att länder, 
regioner och kommuner som har de ekonomiska förutsättningarna går före i klimatarbetet.  

Sveriges nationella klimatmål är att vi som nation ska uppnå nettonollutsläpp senast år 
2045. Därför väljer vi i Kungsbacka kommun att använda samma tidshorisont. Att uppnå 
nettonollutsläpp betyder för oss att våra utsläpp inom varje sektor är så låga att de går att 
täcka upp med negativa utsläpp. Detta inkluderar även de konsumtionsbaserade utsläppen, 
det som vi som bor och verkar i kommunen konsumerar, oavsett var i världen det har 
tillverkats. Detta bygger på att hela världen går mot en omställning mot en fossilfri och 
utsläppssnål framtid. Kungsbacka kommun har alla möjligheter att visa att det är möjligt att 
uppnå nettonollutsläpp. 

 

1 Utsläpp inom Kungsbacka kommun  

 

Mål 1: Utsläppen inom Kungsbacka kommun ska minska med 60 % per 
invånare år 2030, jämfört med basåret 1990 

 

 

De totala utsläppen inom Kungsbacka kommun har minskat med ca 17 000 ton koldioxid-
ekvivalenter (CO2e) mellan år 2016-2019. Eftersom invånarantalet samtididigt har ökat är 
minskningen per invånare procentuellt större än den totala förändringen, knappt 0,3 ton 
CO2e per person och år. Jämfört med år 1990 har utsläppen per invånare nästan halverats, 
från 4,01 till 2,03 ton CO2e. 
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1.1 Transporter 

 Delmål: Transporter 

Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per 
person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016. 

Den största utsläppskällan för växthusgaser inom kommunens geografiska område är 
transportsektorn. Den står för runt två tredjedelar av utsläppen. 
Bilen  

Andelen bilar med el och olika typer av biobränslen ökar på våra gator. Framför allt styrs 
detta av nationella styrmedel och marknadskrafter. Som kommun kan vi snabba på denna 
process genom att gå mot en egen fossilfri fordonsflotta och ställa krav när externa utförare 
arbetar på uppdrag av oss.  

Bränslet  

För att kunna använda bilar med fossilfria bränslen måste tillgången till dessa säkerställas. 
Välutbyggd infrastruktur för alternativa bränslen gör det enklare för dem som vill ställa om 
till fossilfritt att göra detta. Särskilt eldrivna bilar ökar kraftigt, både i kommunen, i Sverige 
och i världen. Mellan år 2016 – 2020 har antalet rena elbilar registrerade i kommunen 
nästan tiodubblats, från 95 till 922 st. 

Beteendet  

Med fossilfria energieffektiva bilar kommer vi långt för att minska utsläppen. Det 
effektivaste sättet att minska utsläppen är dock att minska användningen av fordon som 
drivs med fossila bränslen samt underlätta för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Mellan 
åren 2016 – 2020 har körsträckan med bil per invånare minskat med 12 %. 

 

1.2 Förnybar energi 

 

Delmål: Förnybar energi 

Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år 2030 
jämfört med år 2016 

Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter ska helt 
fasas ut till år 2030 

Förnybar el produceras idag inom Kungsbacka kommun genom vindkraft, småskalig 
vattenkraft och solenergi. Produktionen har gått upp sedan år 2016, främst på grund av 
utbyggnaden av solenergi som har ökat produktionen av solel med över 500 %. Fortsatt 
kommer dock över 80 % av den förnybara energin från vindkraft. 

Ett energisystem med mer förnybar energi från sol och vindkraft samt fler laddningsbara 
fordon ställer högre krav på elnätet. Kommunen kan främja utvecklingen av framtidens 
smarta elnät genom att använda innovativa tekniker och medverka i olika projekt. 

Utfasning av fossila bränslen  

Historiskt har utsläppen från eldningsolja och diesel utanför transportsektorn varit mycket 
stora i Kungsbacka. Vid basåret 1990 stod dessa utsläpp för ca 18 % av de totala utsläppen 
samt ingick till större del än idag i energimixen för fjärrvärme. Idag står dessa utsläpp av ca 
3-4 % av de totala utsläppen. 
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1.3 Energieffektivisering 

 

Delmål: Energieffektivisering 

Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30 % till år 2030 

Trenden för energianvändning per invånare i Kungsbacka är tydligt nedåtgående. Mellan 
inventeringen år 2016 och 2019 har användningen minskat med nära 14%. De största 
energibesparingarna har gjorts inom sektorerna bostäder och transport. 

 

2 Utsläpp från konsumtion  

 

Mål 2: Klimatneutral kommunal konsumtion senast 2045 

Konsumtion påverkar klimatet vid tillverkning, transport, användning och kassering. 
Konsumtionsbaserade utsläpp är inte lika enkla att mäta eller uppskatta som utsläpp från 
energianvändning inom den geografiska kommunen. Konsumtionen orsakar utsläpp utanför 
Kungsbacka och Sveriges gränser. Hushållens privata konsumtion inom kategorier som 
resor, boende och mat står för största delen av Kungsbackas totala klimatpåverkan. 

Som offentlig verksamhet är Kungsbacka en stor kund av varor och tjänster. Genom att 
ställa höga miljökrav bidrar kommunen till minskad klimatpåverkan, men det finns även 
möjlighet att genom upphandling påverka utvecklingen av energieffektiva lösningar. En 
viktig del i att vara en offentlig verksamhet är att föregå med gott exempel. För att kunna 
föra en trovärdig dialog med näringslivet och civilsamhället behöver kommunens 
organisation kunna visa genom prioriteringar och arbetssätt att klimatfrågan är viktig. 

Flyg  

Att minska utsläppen från flygresor är mycket viktigt då de står för en så stor del av de 
totala utsläppen. Bra kollektivtrafikförbindelser till viktiga destinationer som Göteborg, 
Stockholm, Oslo och Malmö/Köpenhamn kan minska behovet av att flyga. Kommunens 
interna reseregler hjälper till att minska utsläppen från tjänsteresor. 

 

3. Negativa utsläpp 

 

Mål 3: Kungsbacka kommun ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både inom 
kommunen och utanför kommunens gränser. 

 

Negativa utsläpp handlar om att på olika sätt ta upp och lagra koldioxid från atmosfären. 
Detta sker naturligt i skog och mark om de brukas på rätt sätt men det kan också handla om 
tekniska lösningar. De flesta tekniker är på teststadiet och få finns idag kommersiellt 
tillgängliga. Därför är det svårt att beräkna effekten, men negativa utsläpp är på sikt en 
absolut nödvändighet om vi globalt, nationellt och lokalt ska lyckas kommer ner till 
nettonollutsläpp. 
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4 Klimatanpassning  

 

Mål 4. Vi ska kontinuerlig arbeta för att säkra kommunen inför direkta 
klimateffekter och vi ska ha en god beredskap för att hantera indirekta 
klimateffekter. 

 
Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker 
av idag och de vi kan förutse kommer hända i framtiden. Klimatförändringarna kan ge 
upphov till både direkta och indirekta effekter. Exempel på direkta effekter är ökande 
översvämningsrisk och fler värmeböljor medan exempel på indirekta effekter är ökande 
migration och förändrade förutsättningar för livsmedelsförsörjning. Beroende på 
tidsperspektiv kan olika grad av anpassning behövas. För de delar av samhället som ska 
finnas kvar under lång tid är en anpassning till ett framtida klimat extra viktigt, till exempel 
inom fysisk planering.  

Det finns en tydlig koppling mellan klimatpåverkan och klimatanpassning. Hur samhället 
behöver anpassas är direkt beroende av hur klimatet förändras som i sin tur är beroende av 
hur mycket växthusgaser som släpps ut i atmosfären. 

Åtgärder inom klimatanpassning 

För att arbeta med klimatanpassning behöver frågorna inkluderas i alla delar i planeringen 
där de är relevanta. Det är mest kostnadseffektivt att ta höjd för klimatförändringar i tidiga 
skeden och genomföra åtgärder i samband med andra investeringar. Mycket går att göra 
inom ramen för ordinarie arbete men en del åtgärder är storskaliga och behöver hanteras i 
särskilda projekt. Arbete med klimatanpassning är något som redan pågår. Det inkluderas 
bland annat i kommunens risk- och sårbarhetsanalyser samt i den fysiska planeringen. 
Frågor om klimatförändringarnas effekter tas även upp i samband med nybyggnation och 
ombyggnation av kommunala lokaler och anläggningar. 

Åtgärderna som föreslås i klimatstrategin är i några fall övergripande och fokuserar på hur 
vi ska få framdrift i arbetet med klimatanpassning. Andra är mer specificerade och av den 
typ som kommer hamna i den förvaltningsövergripande klimatanpassningsplan som 
föreslås tas fram. I klimatstrategin för vi även in ett inriktningsbeslut om ett yttre 
översvämningsskydd mot höga havsnivåer. På det viset klargör vi en viktig förutsättning 
för fortsatt utveckling av Kungsbacka stad. 

Inriktningsbeslut 

Utifrån en i nuläget överskådlig tidshorisont och nuvarande kunskapsnivå behöver 
kommunen fatta ett inriktningsbeslut om att staden ska skyddas mot den globala 
havsnivåhöjningens effekter med en teknisk anläggning. En förstudie har tagits fram som 
visar förutsättningarna för anläggningen av ett yttre översvämningsskydd mot höga 
havsnivåer (Norconsult AB, 2021-01-22). 

Förstudien visar att det är tekniskt genomförbart att anlägga ett yttre översvämningsskydd 
till en uppskattad kostnad om cirka 500-800 miljoner kronor. Utifrån det och frågor om 
planprocess, tillståndsprövning, markåtkomst, finansiering med mera ser 
samhällsbyggnadskontoret att förutsättningarna är tillräckligt goda för att det ska kunna ses 
som säkerställt att en sådan här åtgärd kan genomföras. När skyddet ska vara färdigbyggt 
och kostnader för skyddet behöver utredas närmare och beror bland annat på vilken 
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skyddsnivå vi väljer att säkerställa och i vilken omfattning vi kan eller vill låta andra skydd 
genomföras i väntan på det storskaliga. En preliminär bedömning är att skyddet kan vara på 
plats år 2050. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av klimatstrategi för Kungsbacka kommun 2022 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för Kungsbacka kommun 2022, daterad 2022-01-27.  

Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257, upphör samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige besluta om inriktningen att Kungsbacka stad ska skyddas med hjälp av ett yttre 
översvämningsskydd mot höga havsnivåer. 

Sammanfattning av ärendet 
I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) och 
förband sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa utsläppen av växthusgaser samt öka tåligheten 
för klimatförändringar inom kommunens område. Genom att ingå borgmästaravtalet förband sig 
kommunen också att anta en klimatstrategi med mål och tillhörande åtgärdsförslag. En sådan 
klimatstrategi med mål och åtgärdsförslag antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2018... I 
2022 års översyn föreslås två justeringar av målen i klimatstrategin. 

Förändringarna innebär blad annat ett nytt mål konsumtionsområdet vilket saknas i Klimatstrategi 
2018, bland annat för att det har varit svårt att mäta målluppfyllnad inom detta område. 

Utöver det har målet rörande att åtgärder senast 2040 ska finnas på plats för att hantera de viktigaste 
utmaningarna ersatts med ett inriktningsbeslut om ett yttre skydd mot höga havsnivåer.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-21 
Klimatstrategi 2022-01-27 
Klimatstrategins åtgärdsförslag, 2022-02-16 
Uppföljningsrapport Klimatstrategi 2018, 2022-01-05 
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Eksta Bostads AB 
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Beskrivning av ärendet 
I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) och 
förband sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa utsläppen av växthusgaser samt öka tåligheten 
för klimatförändringar inom kommunens område. I och med borgmästaravtalet förbinder sig 
kommunen också att anta en klimatstrategi med mål och tillhörande åtgärdsförslag. 
Kommunfullmäktige antog den 13 december 2018 en klimatstrategi med mål och åtgärdsförslag. 
Strategin anger att åtgärdsplanen ska revideras vart tredje år. Utöver denna revidering rapporterar 
kommunen vart annat är status på åtgärdsförslagen inom ramen för Borgmästaravtalet.  

Inför revideringen av klimatstrategins åtgärder har Samhällsbyggnadskontoret följt upp respektive mål 
och redovisar: resultat utifrån nyckeltal, vilka åtgärder som genomförts, vilket resultat, åtgärderna har 
gett samt vad som behöver göras för att mål ska nås. 

Sammanfattningsvis visar uppföljningsrapporten att om utvecklingen inom transporter och energi 
fortsätter som hittills kommer kommunen inom dessa områden sannolikt att nå klimatneutralitet 2045. 
Andelen som transporter och vår energianvändning står för i Kungsbacka är dock relativt liten – 
uppskattningsvis mellan 20–25 procent av de totala utsläppen. Den övervägande delen av 
koldioxidutsläppen kommer från offentlig och privat konsumtion, det vill säga från utsläpp som 
uppstår vid produktion och transport av varor producerade både utanför och inom Sveriges gränser. Ett 
annat område som fått ökat fokus i revideringen är klimatanpassningsåtgärderna. 

Med utgångspunkt i målen i strategin och resultatet av uppföljningsrapporten föreslår 
Samhällsbyggnadskontoret några kompletteringar av målen samt ett antal nya åtgärder. 

Strategin har saknat mål för konsumtionsområdet, bland annat för att det har varit svårt att mäta 
målluppfyllnad inom detta område. Sedan 2018 har möjligheterna att mäta konsumtionen framför allt i 
den kommunala verksamheten ökat. Området är viktigt och därför föreslås att strategin kompletteras 
med ett mål för den kommunala organisationens konsumtion. Målet föreslås vara: Klimatneutral 
kommunal konsumtion senast 2045 och syftar på den kommunala organisationens konsumtion. 

Tidsbegränsningen i anpassningsmålet till att åtgärder senast 2040 ska finnas på plats för att hantera 
de viktigaste utmaningarna förslås tas bort och ersättas med ett inriktningsbeslut om ett yttre skydd 
mot höga havsnivåer.  

Utifrån en i nuläget överskådlig tidshorisont och nuvarande kunskapsnivå behöver kommunen fatta ett 
inriktningsbeslut om att staden ska skyddas mot den globala havsnivåhöjningens effekter med en 
teknisk anläggning. En förstudie har tagits fram som visar förutsättningarna för anläggningen av ett 
yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer (Norconsult AB, 2021-01-22). 

Förstudien visar att det är tekniskt genomförbart att anlägga ett yttre översvämningsskydd till en 
uppskattad kostnad om cirka 500-800 miljoner kronor. Utifrån det och frågor om planprocess, 
tillståndsprövning, markåtkomst, finansiering med mera ser samhällsbyggnadskontoret att 
förutsättningarna är tillräckligt goda för att det ska kunna ses som säkerställt att en sådan här åtgärd 
kan genomföras. En preliminär bedömning är att skyddet kan vara på plats år 2050.  
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Kommundirektören ansvarar för och beslutar om klimatstrategins åtgärdsförslag. Åtgärderna som 
föreslås för respektive mål ska ses som förslag som kan genomföras för att vi ska kunna nå uppsatta 
mål. För att åtgärderna ska kunna bli verklighet behöver ansvariga nämnder lyfta in dessa i 
budgetarbetet och i genomförandeplaner. 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 77 Dnr 2021-00957 
Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för Kungsbacka kommun 2022, daterad 
2022-01-27.  

Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257, upphör 
samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen att Kungsbacka stad ska skyddas med 
hjälp av ett yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer. 

Sammanfattning av ärendet 
I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of 
Mayors) och förband sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa utsläppen av 
växthusgaser samt öka tåligheten för klimatförändringar inom kommunens område. 
Genom att ingå borgmästaravtalet förband sig kommunen också att anta en 
klimatstrategi med mål och tillhörande åtgärdsförslag. En sådan klimatstrategi med 
mål och åtgärdsförslag antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2018.  

I 2022 års översyn föreslås två justeringar av målen i klimatstrategin. Förändringarna 
innebär bland annat ett nytt mål inom konsumtionsområdet vilket saknas i 
Klimatstrategi 2018, bland annat för att det har varit svårt att mäta målluppfyllnad 
inom detta område. Utöver det har målet rörande att åtgärder senast 2040 ska finnas 
på plats för att hantera de viktigaste utmaningarna ersatts med ett inriktningsbeslut 
om ett yttre skydd mot höga havsnivåer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-04-26, § 104 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 133 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-21 
Klimatstrategi 2022-01-27 
Klimatstrategins åtgärdsförslag, 2022-02-16 
Uppföljningsrapport Klimatstrategi 2018, 2022-01-05 
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elisabeth Sahlsten (MP) och Jan Riise (MP) yrkar på följande ändringar i 
klimatstrategin: 
Tillägg under 1.1 Transporter – i slutet av stycket med rubriken Beteendet: 

 Kommunen har klimatstyrande Regler för tjänsteresor som gäller från 2020. 
Riktlinjerna gäller bara anställda, inte förtroendevalda, men val av färdsätt i 
riktlinjerna ska även följas av förtroendevalda. 
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Tillägg under 1.2 Förnybar energi – efter texten ”Fortsatt kommer dock över 80 % av 

den förnybara energin från vindkraft.”: 
 Kommunen bör främja vindkraftens utbyggnad genom att vara positiva till 

vindkraftsetableringar i kommunen, både på land och till havs. 

Tillägg under 3 Negativa utsläpp – efter texten ”Negativa utsläpp handlar om att på 

olika sätt ta upp och lagra koldioxid från atmosfären. Detta sker naturligt i skog och 
mark om de brukas på rätt sätt men det kan också handla om tekniska lösningar.”: 

 Det är viktigt att i första hand underlätta naturbaserade lösningar, såsom 
våtmarker, parker och stadsgrönska, samt naturliga kustekosystem, som har 
förmågan att hantera både klimatutmaningen och förlusten av biologisk 
mångfald. 

Tillägg under 4 Klimatanpassning – Åtgärder inom klimatanpassning – efter texten 
”I klimatstrategin för vi även in ett inriktningsbeslut om ett yttre 

översvämningsskydd mot höga havsnivåer. På det viset klargör vi en viktig 
förutsättning för fortsatt utveckling av Kungsbacka stad.”: 

 Ett yttre översvämningsskydd är inte en lösning som ersätter andra 
klimatanpassningsåtgärder, utan är ett komplement till sådana. 
Översvämningsskydd innebär en mängd tekniska och miljömässiga 
utmaningar, inte minst för den biologiska mångfalden. 

Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på 
Elisabeth Sahlstens (MP) m.fl. yrkande. 

Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Carita Boulwén (SD) yrkar avslag på Elisabeth Sahlstens (MP) m.fl. yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Elisabeth Sahlstens (MP) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Elisabeth Sahlstens (MP) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

























 
 

Datum 

2022-03-04 
Diarienummer 

KS 2022-00109 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Ing-Britt Blomberg 
0300-834678 
Enhetschef 

1 (11)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Ombudgeteringar och resultatfonder 2021 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 72 456 000 kronor. 
Resultatfonderna uppgår efter förändring till 531 576 000 kronor.  

Kommunfullmäktige ombudgeterar 14 249 000 kronor till nämnderna.  

Finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 10 000 000 kronor samt 
med 4 249 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel.  

Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 852 915 000 kronor för 2022. 

Av investeringsvolymen består 912 325 000 kronor av beslutad kommunbudget 2022 och av 
ombudgeteringar från 2021 med 158 320 000 kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med 
-217 730 000 kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 till år 2022 med 
158 320 000 kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med -217 730 000 kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 och till år 2023 med 246 
791 000 kronor.   

Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om 
att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om 2 904,3 miljoner kronor år 2022, (KF § 
96/2021). 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomgång av bokslutet för 2021 har det framställts önskemål från nämnder och 
styrelse om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska få disponeras 2022–2023 eller 
tillföras till resultatfonden. 

Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de gällande reglerna för 
resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur resultatfonder ska hanteras är beslutade 
i kommunbudgeten. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-04 
Ombudgeteringar investeringar 2021  

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Varje år i samband med bokslutet, beslutas hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas 
resultat och gällande regler för resultatfonder. Reglerna för hur resultatfonder ska hanteras är beslutade 
i kommunbudgeten. Utöver detta, beslutas även om ombudgeteringar för drift och investeringar. 

Resultatfonder 
Resultatfonderna är inga egna fonder utan en öronmärkning av det egna kapitalet. Vid uttag ur 
fonderna påverkas resultatet det år som uttaget görs. Resultatfondering är ett sätt att ta med sig ett 
över- eller underskott för att främja en god ekonomistyrning. Nämnder och styrelse kan föra med sitt 
resultat jämfört mot budget enligt fastställda regler i kommunens ekonomistyrprinciper. För den 
avgiftsfinansierade verksamheten finns särskilda regler och de ingår inte i uppställningen. 

Enligt beslutat regelverk får varje nämnds resultatfond högst uppgå till 10 procent av 
bruttoomslutningen. Fullmäktige kan dock besluta om undantag om särskilda skäl föreligger. Efter 
årets beredning har Gymnasium & Arbetsmarknad och Service nått taket för resultatfondens storlek. 

Nämndernas redovisade budgetavvikelser 
Nämnd/Styrelse Noteringar 
Kommunstyrelsen Styrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 23 258 tusen kronor 

och föreslår att 16 449 tusen kronor återredovisas. Resterande 6 809 
tusen kronor avser pågående driftprojekt som föreslås ombudgeteras i 
enlighet med kommunens ekonomistyrprinciper. Pågående projekt avser 
projekt för att minska sjukfrånvaron, platsutveckling innerstaden, 
projekttävling Kungsbacka Arena och kommungemensamma projekt.  

Kommunledningskontoret föreslår att kvarvarande 6 809 tusen kronor 
ombudgeteras enligt kommunens ekonomistyrprinciper. Resterande 
medel om 16 449 tusen kronor återredovisas. Återredovisat belopp 
inkluderar 44 tusen kronor avseende internränta. 
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Individ & Familjeomsorg Nämnden redovisar ett överskott om 19 502 tusen kronor år 2021. 
Nämnden föreslår att överskottet läggs till nämndens resultatfond.  

Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat 
samt erhållna statliga medel. Därtill har delar av nämndens verksamhet 
bedrivits i något reducerad skala till följd av pandemin. Nämndens 
överskott reduceras av högre kostnader för köpta placeringar än 
budgeterat. Nämnden har ingen upparbetad resultatfond sedan tidigare.  

Enligt kommunens riktlinjer för resultatfonder ska effekten av 
internränta återredovisas. Detta belopp uppgår till 7 tusen kronor för 
Individ & Familjeomsorg.  

Kommunledningskontoret föreslår att nämndens överskott med avdrag 
för internränta förs till resultatfonden. Beloppet uppgår till 19 496 tusen 
kronor.  

Förskola & Grundskola Nämnden redovisar ett överskott om 56 584 tusen kronor. Nämnden 
föreslår att 28 453 tusen kronor läggs till nämndens resultatfond och att 
resterande del återredovisas. 

Nämnden överskott beror till stor del på att det faktiska utfallet av barn 
och elever i nämndens verksamheter understiger befolkningsprognosen 
vilket medför lägre kostnader, främst avseende personalkostnader. De 
lägre volymerna påverkar resultatet med 28 131 tusen kronor vilket 
medför ett utfall om 28 453 tusen kronor för övrig verksamhet. 
Nämnden har under året erhållit flera statsbidrag, bland annat 
skolmiljarden som bidrar till årets resultat. 

Enligt kommunens riktlinjer för resultatfonder ska effekten av 
internränta återredovisas. Detta belopp uppgår till 332 tusen kronor för 
Förskola & Grundskola.  

Kommunledningskontoret föreslår att nämndens begäran beviljas med 
avdrag för internränta. Sammantaget innebär det att 28 120 tusen kronor 
förs till resultatfonden. 

Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

Nämnden redovisar ett överskott om 27 376 tusen kronor inklusive 
överskott för internränta om 112 tusen kronor.  

Nämnden föreslår att hela beloppet återredovisas då nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad når taket för resultatfondens tillåtna 
storlek. 
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Enligt beslutade riktlinjer får resultatfonden högst uppgå till 10 procent 
av bruttoomslutningen. Då detta är fallet för Gymnasium & 
Arbetsmarknad föreslår Kommunledningskontoret att resultatet i sin 
helhet återredovisas. 

Vård & Omsorg Vård & Omsorg redovisar ett överskott om 11 551 tusen kronor. 
Nämnden föreslår att överskottet läggs till resultatfonden. 

Överskottet förklaras huvudsakligen av färre antal brukare på vård- och 
omsorgsboendena än budgeterat samt kostnadsersättningar och bidrag 
från staten. Under pandemin har platser tomhållits för att ha beredskap 
för behov av eventuella covid-platser. Det har dock varit låg beläggning 
på dessa platser, vilket påverkat inflyttningen till omsorgsboendena. 
Nämndens resultat reduceras något av kostnader relaterat till pandemin 
samt högre antal hemtjänsttimmar än budgeterat. 

Enligt kommunens riktlinjer för resultatfonder ska effekten av 
internränta återredovisas. Detta belopp uppgår till 122 tusen kronor för 
Vård & Omsorg. 

Kommunledningskontoret föreslår att nämndens begäran beviljas med 
avdrag för internränta. Sammantaget innebär det att 11 429 tusen kronor 
förs till resultatfonden.  

Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden redovisar ett överskott om 548 tusen kronor år 2021. 
Resultatet inkluderar kostnad för sanering om 850 tusen kronor samt att 
planerat kartutvecklingsprojekt om 500 tusen kronor blivit framskjutet i 
tid. 

Nämnden föreslår att 500 tusen kronor avseende 
kartutvecklingsprojektet ombudgeteras, att 13 tusen kronor avseende 
internränta återredovisas, samt att 454 tusen kronor förs till 
resultatfonden. Resterande del av resultatet återredovisas. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kostnaden om 850 tusen 
kronor avseende sanering bör återredovisas och således inte belasta 
nämndens resultat.  

Kommunledningskontoret föreslår att 500 tusen kronor ombudgeteras 
avseende kartutvecklingsprojektet samt att nämndens begäran om att 
tillgodoräkna 454 tusen kronor till resultatfonden godkänns. Resterande 
del återredovisas.  
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Miljö & Hälsoskydd Nämnden redovisar ett överskott om 246 tusen kronor och förslår att 
resultatet i sin helhet förs till resultatfonden. 

 

Från och med 1 januari 2020 slogs Byggnadsnämndens och nämnden för 
Miljö & hälsoskydds resultatfond ihop. ”Kommunfullmäktige ger 

byggnadsnämnden ansvar för ekonomi och budget för den nya bygg- och 
miljöförvaltningen”, enligt beslut i fullmäktige den 10 december 2019, 
dnr KS/2018:365, § 18. 

 

Med anledning av att nämnden saknar resultatfond föreslår 
kommunledningskontoret att årets resultat på 246 tusen kronor 
ombudgeteras till 2022 för att möjliggöra intentionerna med nämndens 
beslut.  

Kultur & Fritid Nämnden redovisar ett överskott om 5 663 tusen kronor. Nämnden 
föreslår att 1 820 tusen kronor förs till resultatfonden, att 1 304 tusen 
kronor ombudgeteras samt att 2 539 tusen kronor återredovisas.  

I likhet med föregående år har delar av nämndens verksamheter bedrivits 
i begränsad skala på grund av restriktioner, exempelvis har biblioteken 
haft reducerade öppettider vilket medfört lägre kostnader. Under året 

beslutade kommunstyrelsen om extra medel till ett par nämnder med 
anledning av pandemin. Delar av dessa medel har ej förbrukats vilket 
bidrar till nämndens överskott. Överskottet reduceras något av högre 
kostnader för föreningsbidrag till följd av en extra satsning under året 
med anledning av pandemin. 

Nämndens begäran om att överföra 1 820 tusen kronor till resultatfonden 
förklaras av lägre avskrivningar än budgeterat. Detta får enligt 
kommunens riktlinjer tillgodoräknas nämnden.  

Begäran om att ombudgetera 1 304 tusen kronor avser pågående projekt, 
med koppling till kommunstyrelsen särskilda covid-satsning under år 
2021. Då projekten är pågående bedömer kommunledningskontoret att 
nämndens begäran bör beviljas. 

Resterande belopp om 2 540 tusen kronor är sådant som nämnden anser 
bör återredovisas. Kommunledningskontoret gör ingen avvikande 
bedömning. Beloppet inkluderar effekten av internränta om 291 tusen 
kronor. 
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Kommunledningskontoret föreslår att nämndens begäran att föra 1 820 
tusen kronor till resultatfonden, ombudgetera 1 304 tusen kronor samt att 
återredovisa 2 539 tusen kronor godkänns.  

Teknik skatt Nämnden för Teknik redovisar ett underskott om - 4 730 tusen kronor. 
Underskottet förklaras av kostnader om 6 806 tusen kronor för rivning 
och sanering i samband med pågående byggnation av ny bro vid 
Borgmästargatan. Underskottet reduceras något av lägre kostnader för 
färdtjänstresor än budgeterat. Nämnden föreslår att - 4 730 tusen kronor 
finansieras ur nämndens resultatfond. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kostnaden för rivning 
och sanering ej bör belasta nämnden då det i sin helhet förklaras av 
gällande regler för den ekonomiska redovisningen. Belopp om 6 806 
tusen kronor bör således lyftas från nämndens underskott och 
återredovisas. Därtill görs bedömningen att överskottet inom färdtjänsten 
bör återredovisas, då det beror på färre antal resande under pandemin 
och inte har koppling till effektiviseringsåtgärder inom nämnden. 
Överskottet för färdtjänsten uppgår till 4 804 tusen kronor. Effekten av 
internränta med -18 tusen kronor bör också återredovisas enligt 
kommunens riktlinjer. 

Kommunledningskontoret föreslår därmed att ett belopp om - 2 710 
tusen kronor regleras gentemot nämndens resultatfond. Resterande del, 
- 2 020 tusen kronor återredovisas. Beloppet som återredovisas 
inkluderar effekten av internränta med -18 tusen kronor.  

Service övrig verksamhet Nämnden redovisar ett överskott om 11 724 tusen kronor. 

Nämnden begär att överskottet om 6 354 tusen kronor förs till 
resultatfonden samt att hela överskotten för Service Management (SM) 3 
275 tusen kronor och Måltid på 2 095 tusen kronor, totalt 5 370 tusen 
kronor återredovisas. 

Kommunledningskontoret föreslår att nämndens begäran beviljas med 
avdrag för internränta. Sammantaget innebär det att 6 354 tusen kronor 
förs till resultatfonden samt att resultatet för Service Management 3 275 
tusen kronor och Måltid på 2 095 tusen kronor, totalt 5 370 tusen kronor, 
återredovisas. 

Service Fastighet Nämndens verksamhet Fastighet redovisar ett överskott om 4 432 tusen 
kronor. 
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Nämnden föreslår att kostnader på totalt -18 410 tusen kronor 
återredovisas beroende på att merparten utgörs av engångskostnader 
tillhörande lokalplanen.  

Nämnden föreslår även ombudgetering på totalt 10 648 tusen kronor för 
kostnader som är pågående projekt i lokalplanen. Här ingår rivnings- och 
utrangeringskostnader i samband med Varlaskolans utbyggnad. 

Nämnden föreslår vidare att Fastighets totala resultat, efter 
återredovisning och ombudgetering, på 12 194 tusen kronor förs till 
Fastighets resultatfond.  

Internräntans avvikelse om 135 tusen kronor justeras även det i 
resultatet.  

Kommunledningskontoret föreslår att endast 7 063 tusen kronor förs till 
resultatfonden då fonden nått sitt tak efter årets påfyllnad. De kostnader 
som är kopplade till Varlaskolans utbyggnad hanteras och återredovisas i 
samband med slutfört arbete i bokslut 2022 och ombudgeteras således 
inte. Resterande 2 660 tusen kronor ombudgeteras, -10 286 tusen kronor 
återredovisas. 

 
  



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 8 (11) 

 

Resultatfonder 
 
Nämnd/Styrelse                                                  
(tusentals kronor) 

IB 2021 Bokslut 
2021 

Nämndens 
begäran 

Förslag Förslag 
UB 2021 

Skattefinansierade verksamheter:           
10 Kommunfullmäktige 0 667 0 0 0 
11 Kommunstyrelsen 0 23 258 0 0 0 
15 Kommunrevision 0 173 0 0 0 
19 Valnämnden 0 396 0 0 0 
20 Gymnasium & Arbetsmarknad 79 046 27 376 0 0 79 046 
30 Kultur & Fritid 27 276 5 663 1 820 1 820 29 096 
40 Förskola & Grundskola 126 175 56 584 28 453 28 120 154 295 
50 Teknik Skatt 16 490 -4 730 -4 730 -2 710 13 780 
71 Miljö & Hälsoskydd 0 246 246 0 0 
73 Byggnadsnämnden 1 058 548 454 885 1 943 
81 Individ & Familjeomsorg 0 19 502 19 502 19 496 19 496 
85 Vård & omsorg 88 125 11 551 11 551 11 429 99 554 
Summa skattefinansierat 338 170 141 235 57 296 59 039 397 209 
            

60 Service inkl. Fastighet 
 

109 684 
 

16 156 
 

18 548 
 

13 417 
 

123 101 
Summa 109 684 16 156 18 548 13 417 123 101 
           

Finans verksamhet  11 266 
 

104 388 
 

0 0 11 266 
            
Totalt 459 120 261 779 75 844 72 456 531 576 

 
* Överskottet om 246 tusen kronor för nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslås ombudgeteras då 
nämnden inte har någon resultatfond. All verksamhet ingår i Byggnadsnämnden enligt fullmäktiges 
beslut om ekonomi och budget för den nybildade bygg- och miljöförvaltningen (KF § 181 2019-12-10, 
dnr KS/2018:365) 

** Gymnasium & Arbetsmarknad samt Service når taket för resultatfondens storlek 2021. 

Nämndernas inlämnade förslag innebär en ökning av resultatfonderna med 75 844 tusen kronor. Efter 
genomgång föreslås ökningen bli 72 456 tusen kronor. Nämndernas ingående resultatfonder 2021 
uppgår till 459 120 tusen kronor. Efter förslag till resultathantering uppgår nämndernas totala 
resultatfonder 2022 till 531 576 tusen kronor.  
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Ombudgetering till driftbudget 2022  
I samband med bokslutet för 2021 finns pågående projekt som fortsätter 2022. Möjlighet finns att 
omfördela dessa från anslaget för oförutsett, som finns avsatt med olika belopp hos kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.  

Från nämnderna har inkommit begäran om ombudgetering av sammanlagt 21 991 tusen kronor för 
pågående projekt. Förslag till kommunfullmäktige är att ombudgetera 14 249 tusen kronor. 
 

Nämnd/Styrelse 
(tusentals kronor) 

Nämndernas begäran Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 6 809 6 809 
Kultur & Fritid 1 304 1 304 
Byggnadsnämnden 500 500 
Miljö & Hälsoskydd 0 246 
Service Fastighet                          10 648 2 660 
Finans verksamhet 2 730 2 730 
Summa 21 991 14 249 

 

Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera ett belopp om 6 809 tusen kronor. Beloppet avser 
kvarvarande projektmedel avseende platsutveckling innerstaden, kommungemensamma 
projektportföljen, Call for Care, detaljplan Norra Kyvik & Ekekullsområdet, projekttävling 
Kungsbacka Arena. 

Kultur & Fritid önskar ombudgetera totalt 1 304 tusen kronor. Här ingår pågående projekt avseende 
föreläsningar för ungdomar om våldsprevention och sunda relationer, fortsatt arbete med att bygga upp 
en volontärverksamhet tillsammans med civilsamhället, bemanning av friskvårdsgrupperna, fortsatt  
användning av djurterapi i samma omfattning under 2022, fortsatt fokus på gymnasieungdomar utifrån 
det resultat som Luppen visat, samt föräldraskapsinsatser under 2022.  

Byggnadsnämnden önskar ombudgetera 500 tusen kronor avseende medel för planerad och nödvändig 
kartutveckling som inte har kunnat genomföras under 2021.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår att överskottet om 246 tusen kronor i sin helhet förs till 
nämndens resultatfond för användning av finansiering av utbildningsskulden, då utbildningar och 
studiebesök inte genomförts till följd av covid-19. Då nämnden inte har någon resultatfond föreslår 
kommunledningskontoret att resultatet ombudgeteras.  

Service Fastighet föreslår en ombudgetering om 10 648 tusen kronor avseende pågående lokalprojekt. 
De kostnader som är kopplade till Varlaskolans utbyggnad hanteras och återredovisas i samband med 
slutfört arbete i bokslut 2022 och ombudgeteras således inte. Resterande 2 660 tusen kronor 
ombudgeteras. 
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Finans verksamhet föreslår en ombudgetering om 2 730 tusen kronor avseende ej avropade 
engångskostnader i lokalplanen. 

Ombudgetering av investeringar till 2022 och 2023 
Från nämnderna har inkommit begäran om ombudgetering av sammanlagt 413 818 tusen kronor för 
pågående projekt. 275 393 tusen kronor till år 2022 och 138 425 tusen kronor till år 2023.  

Kommunledningskontoret föreslår att 405 111 tusen kronor kan ombudgeteras, 158 320 tusen kronor 
till år 2022 och 246 791 tusen kronor till år 2023. Löpande investeringar för Individ & Familjeomsorg 
på 2 304 tusen kronor avslås då motivering saknas. Projekt Varlavägen-Arendalsleden har avslutats 
med ett underskott om 6 092 tusen kronor som ombudgeteras till år 2022.  

Den kommande planeringsperioden har kommunen en fortsatt hög budgeterad investeringsnivå och i 
Kommunbudget 2022 budgeteras bland annat för byggnationer i nya lokaler och infrastruktur. 
Nämnderna har under flera års tid en stor andel investeringsmedel som ej förbrukas och som 
ombudgeteras till de kommande åren. Kommunen binder därmed upp sig med en alltför hög 
investerings- och lånevolym än vad som hinner förbrukas. Hänsyn till omplanering beaktas i arbetet 
med Kommunbudget 2023. Kommunledningskontoret föreslår därför att flytta fram beslutad del av 
investeringsbudget 2022 med beloppet 217 730 tusen kronor till år 2023. Detta gäller nämnderna för 
Service, Teknik samt kommunstyrelsen Finans. 

Lokalinvesteringar: 
I samband med bokslutet för 2021 finns pågående investeringsprojekt som fortsätter under 2022 och 
2023, såsom Duveheds omlastningscentral. Det finns även pågående projekt med budget som inte är 
avslutade under 2021 och som fortsätter år 2022, exempelvis ny- och ombyggnation av Varlaskolan, 
till- och ombyggnad av Frillesåsskolan samt Skårbyskolan. Nämnden för Service föreslår ombudget av 
pågående projekt med 326 632 tusen kronor.  

Lokalplanen ombudgeterar även investeringsbudget till ännu ej uppstartade projekt: Elektronen 8 800 
tusen kronor, Kvarteret Aranäs - Bostäder med särskild service 400 tusen kronor och Arenan 5 550 
tusen kronor samt 30 000 tusen kronor avseende P-hus Linden. De 30 000 tusen kronorna från P-hus 
Linden förslås omfördelas till projekt Åsaskolans matsal, hemkunskapssal och andra utrymmen med 
11 500 tusen kronor, myndighetskrav Maleviksskolan med 4 000 tusen kronor, Toråsskolan 
markarbete med 500 tusen kronor och till lokalplanens projekt för tillfälliga lösningar 14 000 tusen 
kronor.  

Total önskad ombudget för lokaler till år 2022 är 371 382 tusen kronor. Kommunledningskontoret 
förslår att 278 657 tusen kronor ombudgeteras till 2022 och 92 725 tusen kronor ombudgteras till 
2023.  
Kommunledningskontoret föreslår därutöver att flytta fram beslutade kommunbudgetinvesteringar för 
år 2022 med 186 351 tusen kronor. Detta är lokalplansprojekt där hela budgeten inte kommer 
förbrukas under 2022 utan därför bör flyttas fram till 2023. 
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Exploateringar 
På grund av förseningar i projekt förändras budgeten med netto - 219 200 tusen kronor. Stora 
förändringar år 2022 är bland annat projekten Aranäs 3, Klovsten 1, Hedeleden och Arenan.  
Löpande investeringar  
Önskad ombudget till år 2022 är 10 358 tusen kronor.  
Kommunledningskontoret förslår att 8 054 tusen kronor ombudgeteras till 2022. 2 304 tusen kronor 
avslås för Individ & Familjeomsorg då motivering och åtgärdsförslag saknas. Normalt ombudgeteras 
ej löpande investeringar. 

Övriga investeringar  
Önskad ombudget 104 993 tusen kronor till år 2022 och 12 647 tusen kronor till 2023. 

Kommunledningskontoret förslår att 82 949 tusen kronor ombudgeteras till 2022 och 28 288 tusen 
kronor ombudgeteras till 2023. Projekt Varlavägen-Arendalsleden har avslutats med ett underskott på 
6 092 tusen kronor som ombudgeteras till år 2022. 

Kommunledningskontoret föreslår även att flytta fram beslutade kommunbudgetinvesteringar för år 
2022 till 2023 med 31 379 tusen kronor, på grund av framflyttade teknikprojekt. 
 

 
 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 

Belopp i tusentals 
kronor 

Bokslut 2021 
 

Budget 
2022 
 

Nämnd- 
förslag till 
ombudget 
2022 

Nämnd-
förslag till 
ombudget 
2023 

Förändring 
mot nämnd-
förslag 2022 

Förändring 
mot nämnd-
förslag 2023 

Summa 
budget inkl. 
ombudget 
2022 

Summa 
ombudget 
2023 

Lokaler ombudget 
Justering kommunbudget 

 
320 956 

 
347 780 

371 382  -92 725 
-186 351 

92 725 
186 351 

278 657 
161 429 

92 725 
186 351 

Exploateringar -4 752 67 800 -219 200        -151 400  

Löpande årliga 
investeringar 

78 972 93 226 10 358          -2 304    101 280  

Övriga investeringar 
ombudget 
Övriga investeringar 
kommunbudget 

92 965 
 

137 469 
 
 

104 993  12 647 -22 044 
 

-31 379 

15 641 
 

31 379 

82 949 
 

106 090 

28 288 
 

31 379 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

120 085 266 050 7 860 125 778   273 910 
 

125 778 

Summa investeringar           608 226 912 325 275 393  138 425 -334 803 326 096 852 915 464 521 



 

 

 

Yttranden Teknik maj 2022 

 

Datum 
2022-06-14 
 
Nedan yttranden är delegeringsbeslut enligt nämnden för Tekniks 
delegeringsförteckning 2021-06-16 § 76 

 

Sida 
1(3) 

 
Datum Beskrivning  Diarienummer 
2022-05-31 Yttrande Teknik - Kulturfestival Valand-parken 2022-00482 
2022-05-30 Yttrande Teknik - Samrådsutskick, Detaljplan för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan, BN 2020-00024 2022-00421 
2022-05-27 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp - Torpa 9:2, BN 2022-000407 2022-00453 
2022-05-25 Yttrande Teknik - Trafiksäkerhetsbedömning, Stensiksvägen - Toråsskolan  2022-00485 
2022-05-25 Yttrande Teknik - Dagvatten för bostadsområde - Rossared 5:18 2022-00494 
2022-05-25 Yttrande Teknik - Vägbredd, väglutning, vändplats för sopbil, VA-anslutning, påverkan på vattenskyddsområde - Tom 

2:18, BN 2021-004367 
2022-00422 

2022-05-24 Yttrande Teknik - Glass/godisförsäljning på badplats Smarholmen 2022-00501 
2022-05-24 Yttrande Teknik - Byggställning Ringgatan 2022-00465 
2022-05-24 Yttrande Teknik - Nationaldagsfirande Kungsbacka torg 2022-00493 
2022-05-24 Yttrande Teknik - Transportdispens, TRV 2022/45300 2022-00488 
2022-05-24 Yttrande Teknik - Transportdispens, TRV 2022/45308 2022-00489 
2022-05-24 Yttrande Teknik - Transportdispens, TRV 2022/45331 2022-00490 
2022-05-24 Yttrande Teknik - Transportdispens - TRV 2022/45337 2022-00491 
2022-05-23 Yttrande Teknik - Framkomlighet och vändplats för sopbil, Alslöv 9:13, BN 2021-002537 2022-00481 
2022-05-23 Yttrande Teknik - Vägbredd, väglutning, vändplats för sopbil, anslutning till kommunalt VA - Bukärr 3:25, BN 2021-

002367 
2022-00423 

2022-05-23 Yttrande Teknik - Vägbredd, väglutning, vändplats för sopbil och slambil samt VA-anslutning - Skårby 1:11, BN 2021-
004515 

2022-00424 

2022-05-20 Yttrande Teknik - Nationaldagsfirande Badhusparken 2022-00342 
2022-05-20 Yttrande teknik - Transportdispens, TRV 2022/52847 2022-00496 
2022-05-20 Yttrande Teknik - Trafiksäkert och avfallshantering, SPÅRHAGA 2:180, BN 2022-000680 2022-00404 



 
  Sida 

2(3) 
 

 

Datum Beskrivning  Diarienummer 
2022-05-20 Yttrande Teknik - Svar på tidigare yttrande 2022-00377, VALAND 6, skifte 4, BN 2021-004519 2022-00449 
2022-05-19 Yttrande Teknik - fira Världsmiljödagen - Badhusparken 2022-00456 
2022-05-19 Yttrande Teknik - Sånggruppen Kärntruppen 2022-00448 
2022-05-19 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp, HJÄLMARED 2:15, BN 2022-000033 2022-00499 
2022-05-19 Yttrande Teknik - Granskningsutskick, detaljplan för bostäder inom Särö 1:504, BN 2017-00008 2022-00409 
2022-05-18 Yttrande Teknik - Tjolöholm Classic Motor 2022-00495 
2022-05-18 Yttrande Teknik - Familjefest Hålabäcksområdet 2022-00440 
2022-05-18 Yttrande Teknik - Trafiksäkerhetsbedömning för skolskjuts, Kabelgatan - Tölö tvärled 2022-00460 
2022-05-18 Yttrande Teknik - Matfestival Tjolöholm slott 2022-00410 
2022-05-18 Yttrande Teknik - Orienteringstävling Kolla Parkstad 2022-00350 
2022-05-18 Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Åsa 5:197, BN 2022-000486 2022-00464 
2022-05-18 Yttrande Teknik - Placering av skylt, Varla 2:198, BN 2022-000920 2022-00385 
2022-05-17 Yttrande Teknik - Kulturskolans vårfest 2022-00477 
2022-05-17 Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation, Slätthall 5:1, BN 2022-000866 2022-00432 
2022-05-16 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning HALLÅS 1:1, MH-2021-5218 2022-00468 
2022-05-16 Yttrande Teknik - Placering av murar på prickmark, Varla 2:191, BN 2021-001470 2022-00433 
2022-05-16 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning Röshult 1:20, MH 2021/3711 2022-00431 
2022-05-16 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning Litserhult 1:15, MH 2022/1646 2022-00430 
2022-05-13 Yttrande Teknik - Granskningsutskick Detaljplan för verksamhet inom Bolsheden 1:2, BN 2015-00082 2022-00407 
2022-05-12 Yttrande Teknik - enskild avloppsanläggning STOCKALID 1:24 MH-2021-5212 2022-00400 
2022-05-12 Yttrande Teknik - Upplag för byggmaterial-Beijer 2022-00427 
2022-05-10 Yttrande Teknik - Byggställning Korsgatan 2022-00457 
2022-05-10 Yttrande Teknik - Trafiksäkerhetsbedömning för skolskjuts Dragsvägen  2022-00441 
2022-05-10 Yttrande Teknik - trafiksäkerhetsbedömning för skolskjuts Torredsvägen  2022-00442 
2022-05-10 Yttrande Teknik - byggställning Ringgatan 2022-00439 
2022-05-10 Yttrande Teknik - Placering av parkeringsplatser, KOLLA 3:65, BN 2022-000671 2022-00411 
2022-05-10 Yttrande teknik - Transportdispens, TRV 2022/48099 2022-00454 
2022-05-10 Yttrande Teknik - Invigning av Borgmästarebron 21 maj 2022-00419 
2022-05-10 Yttrande Teknik - Växtmarknad vid Fyren 2022-00426 
2022-05-10 Yttrande Teknik, enskild avloppsanläggning LERBERG 4:12 MH2022/1495 2022-00399 



 
  Sida 

3(3) 
 

 

Datum Beskrivning  Diarienummer 
2022-05-10 Yttrande Teknik - Transportdispens - TRV 2022/45902 2022-00428 
2022-05-10 Yttrande Teknik - Uppsättning av skylt, HEDE 9:26, BN 2022-000940 2022-00413 
2022-05-10 Yttrande Teknik - Ansökan om tillstånd att anordna tävling på väg, BDS-loppet den 13 augusti 2022, 3034-2022 2022-00396 
2022-05-06 Yttrande Teknik - Parkering, koppling till kommunalt VA och eventuella krav på oljeavskiljare, YSBY 2:41, BN 2022-

000437 
2022-00387 

2022-05-05 Yttrande Teknik - Aranäs Open 2022 2022-00395 
2022-05-05 Yttrande teknik - Trafiksäkerhetsbedömning skolskjuts 2022-00364 
2022-05-04 Yttrande Teknik - Anläggande av murar samt materialgård inom skyddsområde för vattentäkt - Fjärås Prästgård 2:2, 

BN 2022-000436 
2022-00373 

2022-05-03 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning Givared 1:11, MH 2020/4107 2022-00401 
2022-05-03 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil m.m. Förlanda-Skår 1:3, BN 2021-002757 2022-00386 
2022-05-02 Yttrande Teknik - simskola Smarholmen, Hanhals holme, Lerkil 2022-00255 
2022-05-02 Yttrande Teknik - Barnkalas i Badhusparken 2022-00178 
2022-05-02 Yttrande Teknik - Uteservering Cosa Table 2022-00406 
2022-05-02 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning, Håfors 2:13, MH 2022/1345 2022-00381 
2022-05-02 Yttrande Teknik  - Enskild avloppsanläggning, Biared 2:7, MH 2022/1052 2022-00380 

 



 
 

Datum 

2022-06-01  
Diarienummer 

          2022-0005  
 

Teknik 
Emelie Hjertén 
emelie.hjerten@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

 
Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

 

 
Delegeringsbeslut Teknik maj 2022 
 

Delegeringsbeslut maj, rapportering juni 

  
Punkt i 
delegeringsordning Beslutsdatum Delegat Beskrivning 

3.3 Maj Arkivarie  Avslagsbeslut, utlämnade av allmän handling 
 

4.3.1 Under 

mars-maj 

Trafikingenjör 

Samordnare 

9 beslut om upphävande av lokala 

trafikföreskrifter 

4.4 Under 

mars-maj 

Trafikingenjör 

Samordnare 

17 beslut om tillfälliga trafikföreskrifter  

4.5 Under 

mars-maj 

Trafikingenjör 

Samordnare 

8 st reviderade befintliga permanenta 

föreskrifter  

4.7 Under maj Trafikingenjör 

Samordnare 

20 st beslut om undantag från lokala 

trafikföreskrifter 

4.10 Under 

mars-maj 

Trafikingenjör 13 st beslut om föreskrifter vid vägarbete 

eller liknande arbete samt under kortare tid 

vid skada eller risk för skada på väg 

4.11 Under maj EC Parkering & 

Tillstånd 

0 st beslut om flyttning av fordon 

4.13 Under Trafikövervakare Felparkeringsavgifter (gatumark): 532 st 

Kontrollavgifter (tomtmark): 98 st 

4.14 Under maj Vägtekniker 18 beslut om tillstånd att schakta i gator och 

trafikanordningsplan. 

4.15 Under maj Vägtekniker 18 beslut om enbart trafikanordningsplan. 
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4.16 Under maj Färdtjänstutredare Beslut om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 

Beviljade: 31 

Avslagna: - 

5.1 Under maj Färdtjänstutredare Beslut om färdtjänst  

Beviljade: 64 

Avslagna: 2 

5.3 Under maj Färdtjänstutredare Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 

Beviljade: 14 

Avslagna: - 

8.3 Under maj Handläggare, 

administratör och 

systemadministratör  

6 beslut om tillfälligt uppehåll från 

sophämtning 

8.6 Under maj Handläggare, 

administratör och 

systemadministratör  

3 beslut om godkännande av kompostering av 

matavfall 

9.7 Under maj FC Beslutat om utbetalning av skadeståndskrav, 

ersättningskrav, självrisker och regresskrav i 

ärende angående felaktig placering av 

Kungsbacka bredbandsnät ledning på 

fastighet (belopp upp till 0,5 prisbasbelopp 

utgör verkställighet) 

10.1.2 Under maj Enhetschef 

Avloppsrening, 

Enhetschef Planering 

Trafik & Utemiljö, 

Enhetschef 

Verksamhetsstöd, 

Förvaltningschef 

Anställning av: 

Drifttekniker (Avloppsrening) 

Landskapsarkitekt (Planering Trafik & 

Utemiljö) 

Säkerhetssamordnare (Verksamhetsstöd) 

Nämndsekreterare (Verksamhetsstöd) 

Verksamhetschef (Styrning) 

 


	Tillgänglighetsplan
	Förslag till beslut i nämnden för Teknik
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beskrivning av ärendet

	Tillgänglighetsplan
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Begäran om yttrande - Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 1
	Förslag till beslut i Nämnden för Teknik
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Yttrande över Kommunstyrelsens remiss: Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 1, samrådsutskick (2020-00012)
	Sammanfattande inställning
	Förvaltningens ställningstagande i detalj
	Detaljplanens innebörd – Bebyggelse
	Detaljplanens innebörd - Trafik och parkering
	Detaljplanens innebörd – Friytor och rekreation
	Detaljplanens innebörd – Teknisk försörjning
	Avfall

	Detaljplanens innebörd - Hälsa och säkerhet
	Räddningstjänsten
	Risk för översvämning och skyfall

	Genomförandebeskrivning – Avtal och ekonomiska frågor


	Begäran om yttrande - Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 1
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Motion - Lygnerns vatten - värt att värna, KS 2022-00206
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Beslutsmotivering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Yttrande över myndighetens remiss: Motion - Lygnerns vatten – värt att värna, KS 2022-00206
	Sammanfattande inställning
	Nämndens ställningstagande i detalj

	Motion - Lygnerns vatten - värt att värna, KS 2022-00206
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Introduktion
	Klimatstrategins upplägg
	Klimatstrategins uppföljning
	Uppföljning och analys av målen
	Relaterade åtgärder


	Målbild 2045
	1 Utsläpp inom Kungsbacka kommun
	1.1 Transporter
	Bilen
	Bränslet
	Beteendet

	1.2 Förnybar energi
	Utfasning av fossila bränslen

	1.3 Energieffektivisering

	2 Utsläpp från konsumtion
	Flyg

	3. Negativa utsläpp
	4 Klimatanpassning
	Antagande av klimatstrategi för Kungsbacka kommun 2022
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beskrivning av ärendet

	Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Ombudgeteringar och resultatfonder 2021
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beskrivning av ärendet
	Resultatfonder
	Nämndernas redovisade budgetavvikelser
	Resultatfonder
	Ombudgetering till driftbudget 2022
	Ombudgetering av investeringar till 2022 och 2023
	Lokalinvesteringar:
	Exploateringar
	Övriga investeringar




