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2022-00112  KS 2022-04-26, § 102 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad 
2022-01-05. 
Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193, upphör 
samtidigt att gälla. 

9.  Reviderad förbundsordning 
för Göteborgsregionen 
 

2021-00744  KS 2022-04-26, § 103 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, godkänd av 
förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

10.  Revidering av Kungsbacka 
kommuns klimatstrategi 
 

2021-00957  KS 2022-04-26, § 104 
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. 
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11.  Ombudgeteringar och 
resultatfonder 2021 
 

2022-00109  KS 2022-04-26, § 105 
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). 

 
Motioner – besvarande 

  

12.  Svar på motion från 
Magdalena Sundqvist (S) om 
framtagande av 
oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i 
Kungsbacka 

2021-00842  KS 2022-02-22, § 50 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att andra insatser och ständiga förbättringar görs för 
att öka transparensen och delaktigheten i 
budgetarbetet. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 5(5) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

13.  Svar på motion från Johan 
Tolinsson (S) om fria 
pedagogiska måltider 
 

2020-01150  KS 2022-04-26, § 106 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att nämnden för Förskola & Grundskola i sin 
budget har planerat för pedagogiska måltider till ett 
subventionerat pris i stället för helt kostnadsfria, 
utifrån de ekonomiska resurserna för verksamheten. 

14.  Svar på motion från Kent 
Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större 
omfattning 
 

2020-01159  KS 2022-04-26, § 107 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att kommunen redan verkar för att det 
byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt 
samt att i stort sett all nyproduktion i kommunens 
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§ 60 Dnr 2022-00248 
Svar på interpellation från Roger Larsson (KB) till nämnden för Vård & 
Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om att kommunen går över till 
kylda färdigrätter i hemtjänsten 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en interpellation till nämnden för Vård & 
Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om att kommunen går över till kylda 
färdigrätter i hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation med bilaga, 2022-03-28 
Interpellation från Roger Larsson (KB) om att kommunen går över till kylda 
färdigrätter i hemtjänsten, 2022-03-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar eget yrkande om bordläggning av ärendet 
till nästkommande sammanträde, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 



Interpellation från Roger Larsson

Fråga:

Med all respekt för nämnden och dess uppfattning men vad tycker de som berörs av frågan dvs,
hemtjänsttagarna.

Svar:

När vi jobbar för att göra det bästa vi kan för våra kommuninvånare tar vi alltid deras åsikter i
beaktande. Vi funderar över människors ekonomiska situation, deras behov, deras levnadsvanor och
personliga smak. Men vi frågar inte varje individuell person. Att få mat hem som redan är färdiglagad
är en social rättighet. Det är till för att ge ett skäligt liv och vara till hjälp för de som inte klarar sig
själva längre. Vad vi har gjort är att prata med pensionärsföreningar, fackföreningar, anställda i
hemtjänsten, biståndshandläggare och politiska företrädare. Förutom detta har vi tittat på hur andra
kommuner där man redan gjort det har det. Varje individ har sin egna smak och behov men i stor
grupp finns det likheter som kan berätta för oss hur människor kommer att ta emot det som sker. I
samtliga fall har det blivit mer positivt eller ingen skillnad i upplevelsen av kvalitet och vad man tycker
om smaken. I samtliga fall har man kunnat ha färre personal som arbetar med transporter och fler
som arbetar med omvårdnad. Ett av argumenten som har kommunicerats som ett klagomål från de
som har hjälp med maten var att det var ett för dåligt utbud, ett annat var att man var tvungen att
vara hemma när det kom och att det var svårt att ändra på tider. Min tro är att detta kommer att bli
bra och vi kommer att förbereda alla som omfattas av det och deras anhöriga ordentligt med tid och
hjälp för att ställa om. Vi hoppas också i framtiden kunna få ytterligare leverantörer och även att
restauranger och andra matproducenter i kommunen kan vara med på tåget.

Hravn Forsne (M)
Ordförande V&O
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1 Sammanfattning 
Kungsbacka kommun tillhör en minoritet av kommuner som fortfarande har ett 
system med varm färdigmat som levereras varje dag, alla dagar i veckan. 

Detta system var det vanligast förekommande förr i kommunerna, men har de senaste 
10–15 åren i snabb takt successivt ersatts med kyld färdigmat som oftast levereras en 
dag i veckan (om inte särskilda behov föreligger och individanpassningar krävs). 
Denna utveckling har skett eftersom tekniken för den kylda färdigmaten gjort 
framsteg, vilket i sin tur lett till att marknaden har vuxit och konkurrensen likaså. 
Idag finns det en mängd aktörer som erbjuder kyld färdigmat med stor variation av 
maträtter och portionsstorlekar.  

Vi har i denna förstudie fokuserat på att kartlägga nuvarande leveranssystem, göra en 
in- och omvärldsanalys samt samla, väga och redogöra samtlig insamlad information 
utifrån de infallsvinklar och inputs som berörda verksamhetsföreträdare har utifrån 
sina roller och profession. Vad gäller matens näringsvärden har Vård & Omsorgs 
förvaltningsdietist involverats utifrån sina sak- och yrkeskunskaper.  

I vår invärldsanalys, av vår egen verksamhet, har vi sett att de olika 
verksamhetsföreträdarna har synpunkter som på det stora inte avviker särskilt från 
varandra utan snarare visar en gemensam bild sedd ur olika verksamhetslinser. 

Omvärldsanalysen visar också att det i stor utsträckning finns en samstämmig bild av 
den kylda matens positiva effekter för kundens valfrihet och kommunens ekonomi.  

 

Vi har kunnat dra ett antal slutsatser utifrån förstudien som är relevanta för 
styrgruppen: 

• Det nuvarande systemet med matleveranser varje dag i veckan och manuell, 
analog hantering av beställningar är förhållandevis omfattande, både vad 
gäller arbetstimmar och kostnader. 

• Den kylda färdigmatens näringsmässiga egenskaper anses vara bättre än de 
hos den varma färdigmaten om man tar hänsyn till leveranskedjan. 

• Kyld mat som levereras en gång i veckan medför, enligt vad vi observerat, 
lägre totalkostnader för kunden samtidigt som kunden får större valfrihet av 
maträtter och mattider. 

• Nuvarande leveranssystem kan ha positiva bieffekter vad gäller kundernas 
trygghet eftersom det kan fungera som en slags informell tillsyn. 

• Nuvarande leveranssystem har en begränsande effekt på kunderna, speciellt 
vad gäller valfrihet och självständighet som är bärande delar i IBIC 
(Individens Behov I Centrum). Valfriheten begränsas eftersom kunden i 
dagens system enbart kan välja mellan två olika maträtter per dag vilket är att 
anse som väldigt lite jämfört med en genomsnittsperson i dagens samhälle. 
Utöver detta begränsas möjligheten till självständighet av att kunden även är 
tvungen att dagligen passa tider bestämda av andra för att kunna ta emot 
maten.  

• Leveransen sköts idag i sin helhet av utbildad vårdpersonal. Det är inte 
effektivt eftersom medarbetarna inte arbetar med det som de är utbildade till, 
det vill säga vård- och omsorgsarbete.  



 
 A 

4 (27) 

 

 

SLUTRAPPORT 

•   Inköp av måltider via dagligvaruhandeln visar på stora potentiella fördelar 
för både kunden och kommunen och detta alternativ bör utredas vidare ur ett 
digitaliseringsperspektiv (se rekommendationer om fortsatt arbete). 

Det är även viktigt att nämna att man, tillsammans med dessa slutsatser även bör läsa 
rapporten och slutsatserna i ”Förstudie digitala matinköp” som blev färdigställd strax 
före inlämning av denna förstudie för vidare behandling i nämnd. Där finns relevant 
fakta och information som ger en bredare bild av kopplingen mellan dagligvaruinköp 
och måltidsleveranser samt effekter av att förena dessa två. 

 

2 Inledning 
Bakgrund 
Kungsbacka kommuns skatteintäkter minskar eftersom andelen invånare som arbetar 
och betalar skatt minskar samtidigt som vi ser att våra invånare med behov av vård 
och omsorg ökar. Det innebär att kommunen får mindre resurser att bedriva 
verksamheten på, samtidigt som behoven ökar. Kungsbacka kommun får under år 
2020 även mindre fördelade resurser från staten, till exempel minskar de statliga 
ersättningarna från det så kallade utjämningssystemet, med cirka 100 miljoner 
kronor. 

Utifrån ovanstående beskrivna situation behöver nämnden för Vård & Omsorg 
effektivisera sin verksamhet med 24 miljoner kronor för kommande budgetår (2020). 
Nämnden har därav gett förvaltningschefen för Vård & Omsorg i uppdrag att ta fram 
beslutsunderlag med vilka effektiviseringar som kan göras för att nå en budget i 
balans 2020.  

Förvaltningschefen för Vård & Omsorg har som en del av effektiviseringsarbetet, 
gett uppdrag till verksamhetschef för Myndighet att inom ramen för digitaliseringens 
möjligheter, genomföra en förstudie i syfte att hitta en mer kostnadseffektiv lösning 
för hur måltider till kunder i ordinärt boende kan tillhandahållas och hanteras i 
framtiden. 

Produktionen av de måltider som idag levereras till kunder inom ordinärt boende är 
ett uppdrag och ansvar som ligger inom ramen för förvaltningen för Service. Hela 
kedjan avseende tillhandhållande av måltider behöver belysas i förstudien. Därav så 
kommer beställningen av förstudien samägas av båda förvaltningarna och dess 
förvaltningschefer. 

 

Förväntad nytta 
Målsättningen med denna förstudie är att till nämnderna för Vård & Omsorg och 
Service presentera åtgärdsförslag till en mer kostnadseffektiv lösning som håller en 
hög kvalitet. Med anledning av den demografiska utvecklingen kommer översynen, 
förutom den ekonomiska aspekten, även omfatta frågor som rör personalförsörjning 
samt måltidsupplevelsen som helhet. 
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Projektets leveranser 
• Nulägesbild - Kartlägga nuvarande processer, från beslut till produktion och 

distribution med kostnadsberäkningar.  

• Omvärldsbevakning av hur andra kommuner levererar måltider till sina 
kunder. 

• Projektgruppen levererar en utredning med övervägande av möjliga former av 
hur måltider till kunder i ordinärt boende kan tillhandahållas och hanteras i 
framtiden. Utredningen ska även inkludera kostnadsberäkningar samt 
konsekvenser för medarbetare och produktion.  

• Förslag på utredning skall levereras av projektledare till processvägarna Pia 
Berglund, Verksamhetschef Myndighet och Karl Persson, biträdande 
Förvaltningschef Service. 

• Processägarna förbereder och föredrar ärendet vidare till respektive 
förvaltning och nämnd.  

 

Avgränsningar 
Översynen är avgränsad till att enbart omfatta måltider inom Hemtjänsten, både egen 
regi och privat regi kommer att påverkas. Utredningen avser endast kunder med 
beslut om måltider inom Hemtjänsten. Mat eller måltider inom särskilt boende 
kommer därmed inte att beröras i översynen.  

 

3 Projektets resultat 

3.1 Nulägesanalys 

3.1.1 Process – Från beslut till leverans av varm färdigmat 
Processen med matdistribution kan idag delas in i följande steg: besluta, beställa, 
producera och leverera. 
 

 
 

Det är biståndshandläggarna som fattar beslut efter individens behov när ansökan 
kommit in. Kunder med särskilda medicinska behov kan med intyg från läkare eller 
sjuksköterska få anpassad mat som till exempel är extra energirik eller med anpassad 
konsistent. Utöver matdistribution kan kunden även ansöka om måltidshjälp (som är 
en egen insats). 
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Beställningarna sköts av Hemtjänstgrupperna, som lämnar ut och samlar in 
beställningsblanketterna till kunderna. Därefter sammanställs beställningarna till 
köken.  
 
Köken som lagar maten ingår i förvaltningen för Service. Varje dag finns det två 
olika rätter att välja på. Dessutom har Service flera olika typer av specialkost. Hela 
hanteringen av tillagning och packning är manuell och mycket personalkrävande.  
 
Slutligen hämtar Hemtjänsten maten från köken, packar om den i värme väskor och 
levererar maten till sina kunder mellan klockan 12 och 14 varje dag. Det är viktigt att 
maten packas så snabbt som möjligt för att den skall bibehålla värmen. Varje 
matrunda har anpassats utifrån kundernas behov om till exempel måltidshjälp eller 
läkemedelsintag. Arbetet med att se över matrundorna sker regelbundet eftersom det 
ständigt sker förändringar av kundernas behov.  
Matleveransen avser just leverans. Tillsyn eller hjälp i samband med måltiden är 
egna insatser som ska beviljas vid behov. 
 

3.1.2 Personalförsörjning 
I Vård & Omsorgs arbete med Behålla-gruppen och 1000 idéer har önskemål 
framkommit från medarbetare att renodla arbetsuppgifterna för undersköterskor. 
Därför är just det ett av Vård & Omsorgs fokusområden i 2019 års målarbete. Detta 
ses också som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Utifrån antal utförda insatser kopplade till måltidsdistribution lägger Hemtjänsten 
totalt (både kommunala och privata utförare) 22 767 timmar per år eller i snitt 62 
timmar per dag på måltidsleverans.  
 
I alla kommunens Hemtjänstgrupper står vikarier för 33,4% av bemanningen. Under 
januari till september 2019 har 156 400 timmar, av totalt 467 700 timmar utförts av 
vikarier. Av dessa var cirka 15 500 timmar matdistribution, under samma period. Det 
gör att matdistributionen står för 3% av totalt antal timmar eller 10% av timmarna 
som vikarier utför. Matdistributionen utförs dock av både timvikarier och 
tillsvidareanställda, så de sista måtten blir något trubbiga, men kan ändå visa vilken 
påverkan en eventuell förändring skulle få. 
 
Arbetet med måltidsdistribution är personalkrävande, både för Hemtjänsten och de 
som arbetar med måltider på Service. Påverkan på personalen vid en förändring är 
därför en stor och viktig aspekt i projektet. För att förändringen skall få önskvärd 
ekonomisk effekt är det viktigt att planering och bemanning anpassas.  
 
Hemtjänsten i kommunal regi använder sedan våren 2019 Intraphones 
planeringsverktyg. Matrundorna läggs in som en enskild totalinsats utifrån 
uppskattad tidsåtgång. Kunder med måltidshjälp eller medicin planeras utanför 
matrundorna.  
 
Schemaläggning sker på olika sätt i olika Hemtjänstgrupper. Grupperna använder 
också vikarier i olika hög grad. Behovet av personal är som störst under morgon och 
förmiddag. Försvinner matleveranserna är det viktigt att fördela om arbetsinsatserna 
under dagen.  
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Diskussion har förts med Intraphones projektgrupp kring om vi kan simulera en 
förändring i hur de olika insatserna planeras ut om vi tar bort matdistributionen. 
Detta för att se vilka konsekvenser det får för personalplaneringen. I dagsläget lägger 
vi inte in vissa aktiviteter under tidsperioden för matdistributionen. 
För att kunna se effekterna av ett ändrat arbetssätt, både i en simulering och i 
verkligheten, måste verksamheten först avgöra vilka insatser som kan läggas på 
andra tider än de ligger idag. Detta för att täcka den lucka som annars skulle uppstå 
när matdistributionen tas bort. 
Vi ser däremot risker med att enbart göra en simulering i Intraphone, då vi kan missa 
att vissa aktiviteter har ett beroende till en annan aktivitet, till exempel en 
aktiveringsinsats i from av promenad till en bingostund. Diskussion har också förts 
om hur förändringen i personalplaneringen påverkar personalkontinuiteten hos 
kunderna.  
Med den bakgrunden beslutade VO att inte genomföra en simulering eftersom det 
skulle bli alldeles för komplext. 
 
Den personal inom Hemtjänsten som kör matrundorna äter lunch redan 11:15. Vid en 
förändring av matdistributionen bedömer vi att fler skulle kunna äta sin lunch senare. 
Idag kan det bli problem för personalen om arbetet på förmiddagen försenats 
eftersom matrundorna inte går att skjuta på i tid. Det finns alltså en stelhet och stress 
för personalen i dagens modell. Det finns även kunder (med eller utan måltidshjälp) 
som vill äta sin lunch tidigare än de gör idag, vilket inte går att få in i dagens 
matdistribution.  
 
 

3.1.3 Volymer, kostnader och intäkter 
Förvaltningen för Service internfakturerar Förvaltningen för Vård & Omsorg 
självkostnadspriset för måltiden, 65 kronor (2019). Vård och Omsorg fakturerar 
kunden samma självkostnadspris, 65 kronor (2019). Måltidskostnaden utgör därför 
ingen kostnad för varken Service eller Vård och Omsorg. 
 
Kungsbacka kommun levererar cirka 10 500 portioner per månad, cirka 135 000 
portioner per år. Cirka 40 procent av kunderna har idag insatsen måltidshjälp. 
 
Insatsen matdistribution ger Hemtjänsten en ersättning på tio minuter (per  
kund/leverans) gånger Hemtjänsttaxan för serviceuppdrag. Det ska täcka både det 
administrativa arbetet med beställningar samt leveransen. Hemtjänsten får ingen 
ytterligare ersättning i de fall matleveransen (inklusive tid för beställning och 
administration) tar mer än tio minuter. Faktiskt utförd tid i samband med matleverans 
mäts inte. Hemtjänstgrupperna har lite olika förutsättningar för matdistribution, men 
genomgång av arbetsflödet har visat att hela insatsen tar cirka 10 - 12 minuter.  
 
Utöver måltiden betalar kunden 17 kronor (2019) för varje matleverans (inklusive 
administration). Matleveransen faller inom reglerna för omsorgsavgift vilket betyder 
att kunden maximalt får betala 2 089 kronor i omsorgsavgift per månad (2019). Hur 
mycket kunden betalar i omsorgsavgift beror på kundens inkomst och hur mycket 
hjälp hen får av Hemtjänsten. Den överskjutande delen belastar kommunens budget 
(förbehåll). 
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Detta ger följande intäkter och kostnader per år: 
Vård & Omsorg lägger cirka sju miljoner kronor varje år på matleveranser inom 
Hemtjänsten. 
 

Intäkt från kund för matleverans  2 333 000 
Förbehåll (den del kommunen belastas för matleverans) -1 190 000 
Kostnad för utförda Hemtjänstinsatser -8 366 000  
Nettokostnad  7 223 000 

 

 

3.1.4 Demografi 
Halland, och framförallt Kungsbacka kommun har en demografisk fördelning som är 
en utmaning idag och som kommer att bli en ännu större utmaning i framtiden. 
Utmaningen består i att det är förhållandevis få individer som är i arbetsaktiv ålder 
jämfört med den grupp individer som inte är det. Ett sätt att mäta detta är något som 
kallas försörjningskvoten. Ju högre försörjningskvoten är desto större belastning är 
det på välfärdssystemet.  
 
Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att Halland har en hög 
försörjningskvot. 2017 var försörjningskvoten 82,7. Jämförelsevis var rikssnittet 75,5 
och Västra Götaland 73,3,  
 
Data från SCB visar att försörjningskvoten för såväl Kungsbacka kommun som 
närliggande regioner stadigt ökar år efter år.  Kungsbacka kommuns försörjningskvot 
var 85,9 2017, jämfört med 79,6 tio år tidigare. 
 
Sveriges kommuner och landsting redovisar i sin ekonomirapport från december 
2018 att den befolkningsgrupp som kommer att öka mest de tio kommande åren är 
personer över 80 år. Denna befolkningsgrupp kommer att öka 11 gånger mer än den 
arbetsföra befolkningsgruppen på 20–64 år. 
 

3.2 Omvärldsanalys 
Vi har valt att dela in omvärldsanalysen i två delar: 

 Vår nära omvärld  
Där vi fokuserat på närliggande kommuner i Halland med liknande förutsättningar 
som har en bra jämförbarhet med Kungsbacka, både geografiskt och demografiskt. 

 Intressanta kommuner i riket 
Där vi tittat på kommuner som av olika skäl är intressanta att titta på utifrån 
förstudiens uppdrag. 
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3.2.1 Vår nära omvärld 
Av Hallands sex kommuner är det bara Kungsbacka som fortfarande levererar varm 
mat varje dag. Falkenberg och Laholm är mitt uppe i arbetet med att skifta från varm 
till kyld färdigmat. Halmstad, Varberg och Hylte har levererat kyld mat en gång per 
vecka i många år.  
 
 
Falkenberg - övergångsprocess från varm färdigmat till kyld färdigmat 
Falkenberg har precis som Kungsbacka haft varm färdigmat som levererats varje 
dag. 2018 levererade de 490 portioner per dag, eller cirka 9 500 portioner per månad.  
Kostnaden för leverans uppgick till 9 600 000 kronor (enbart leveranskostnad). 
Falkenbergs kommun betalar 116 kronor per portion som levereras till inlandet (40 
procent) och 63 kronor per portion som levereras inom centralorten (60 procent). Det 
ger kommunen en medelkostnad på 84,20 kronor. 
 
Falkenberg har också genomfört en brukarundersökning under 2018 som visar att 12 
procent av de som fick mat ansåg att maten inte var tillräckligt varm när den 
levereras. Att personen själv ska behöva värma sin varma mat när den har levererats 
går direkt emot syftet att leverera att leverera varm mat. Maten som levereras tappar 
energivärde efter åter uppvärmning och varm mat som inte äts inom två timmar efter 
tillagning ger en bakterietillväxt. 
 
Falkenbergs utredning visar att Hemtjänsten antingen behöver göra snabbare 
leveranser av mat eller göra färre leveranser för att möte de växande behoven som 
kunderna i ordinärt boende har. För att inte belasta Hemtjänsten ytterligare visar 
Falkenbergs utredning att antal leveranser behöver minska. För att åstadkomma detta 
beslutade Socialnämnden i Falkenbergs kommun vid sitt möte i maj att övergå till att 
leverera kylda matpaket veckovis. 
 
Ett scenario där leverans sker en gång i veckan med sju matpaket ger följande 
kostnader för Falkenberg:  
 

• Leverans en gång i veckan: 1 370 000 kronor per år 
• Kostnadseffektivisering: 8 230 000 kronor per år 

 
Beräkningarna ovan visar siffror hur kostnaderna skulle se ut om leveranserna av mat 
i huvudsak sköts av personal med undersköterskelöner.  
 
Falkenberg har beräknat att cirka 20 procent av kunderna även har insatsen 
måltidshjälp. En siffra som de bedömer kommer att öka något vid införandet av kyld 
färdigmat en gång per vecka. 
 
Halmstad - kyld färdigmat 
Halmstad producerar cirka 7 000 portioner per månad. Matdistributionen sker genom 
leverans av kylda matpaket en gång i veckan. Kunderna har möjlighet att välja 
måltider från en meny på tio rätter som uppdateras var sjunde vecka. Beställning sker 
genom ett kostdataprogram. Tillagningen sker i kommunens eget kök, men 
leveransen ut till kunderna hanteras genom avtal med en extern aktör. Halmstad 
uppger att deras matpaket efter nedkylning och vakuumförpackning har en hållbarhet 
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på 14 dagar. Halmstad har en distributionskostnad på 958 000 kronor per år, vilket 
kan jämföras med Falkenbergs kostnad på 9,6 miljoner kronor. 
 
 
Varberg - kyld färdigmat 
Såväl Falkenbergs kommun som Vård &Omsorg i Kungsbacka kommun har varit i 
kontakt med Varberg för att få veta mer om deras arbete. Varberg gick över till kyld 
mat redan 2005. Detta på grund av att man konstaterade att varm mat med dagliga 
leveranser var kostsamma. En annan anledning var att kunderna i slutet av 
matdistributionsrutten, främst på landsbygden, fick mat som inte höll rätt temperatur. 
Kommunen kunde därför inte garantera tjänligheten på maten. Övergången från varm 
mat till kylproducerad mat gjorde att antalet personer som ansökte om bistånd för 
mat sjönk från cirka 400 till under 200 och i november 2019 hade man 176 kunder 
varav 64 hade specialkost av olika slag. Varberg har upphandlat matproduktionen 
med en privat producent som också sköter matleveransen. Maten tillagas och kyls 
ned och håller i tio dagar. Maten körs ut en till två gånger i veckan. Veckomatsedeln 
från producenten innehåller tio maträtter som personerna kan välja på. 
 
Priserna gentemot kund i Varberg, Falkenberg och Halmstad 
Kungsbacka kommun levererar varm färdigmat varje dag, inklusive sallad och 
efterrätt. Det finns två rätter att välja på. Priset är 65 kronor plus 17 kronor i 
leveranskostnad, totalt som högst 82 kronor beroende på om kunden uppnått maxtaxa 
eller ej. (Priserna avser 2019.) 
 
Falkenberg har tagit beslut om att gå över till kyld färdigmat, men i dagsläget erbjuds 
varm mat levererad varje dag, två rätter att välja på måndag till fredag, samt ett 
alternativ på lördag och söndag. Priset för att få varm mat levererad av hemtjänsten 
var 78 kronor under 2019. 
 
Varberg tillhandahåller kyld färdigmat en gång i veckan från Eventrestauranger AB. 
Kunden har varje vecka tio rätter att välja på. Mat kostar 69,01 samt 79,67 för 
specialkost (2019).  
 
Motsvarande pris för en portion i Halmstad är 58 kronor (2019). Kunderna i 
Halmstad har tio rätter att välja på per vecka. De kan beställa max sju rätter, men 
antalet beror på hur många kunden fått beviljat.  
 
 
Samlade erfarenheter från Halland (Varberg, Falkenberg, Halmstad) 
De tydligaste kostnadseffekterna har, när man tittar på Kungsbacka, Varberg, 
Falkenberg och Halmstad, sin grund i två faktorer: 

 Kostnader som är förknippade med matleveranser 
 Kostnader som är förknippade med antal kunder 

Dagliga leveranser jämfört med veckovisa skiljer avsevärt i kostnad av helt naturliga 
skäl då det krävs mycket färre personaltimmar och transporter vid leveranser en gång 
i veckan.  
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Det framkommer även tydligt att Varberg och Halmstad som levererar kylda 
maträtter levererar färre portioner per capita än Falkenberg och Kungsbacka som 
levererar varm färdigmat eftersom intresset för matleverans sjunker.  
Halmstad kommun som har dubbelt så många invånare som Falkenbergs kommun 
och cirka 20% fler än Kungsbacka levererar 7000 matportioner per månad jämfört 
med Falkenbergs 9500 portioner per månad och Kungsbackas 10 500 portioner per 
månad.  
I Varberg har man sedan övergången till kyld färdigmat kunnat notera en halvering 
av antalet kunder vid införandet. 
 
Vi har även fått statistik för kundnöjdhet för Halmstad och Falkenberg och den visar 
att kundnöjdheten i Halmstad är hög: 93% svarar att maten smakar bra och 95% 
anser att variationen är god. Motsvarande siffror för Falkenberg är 83% respektive 
87%. 
 

3.2.2 Kommuner i GR och matchade kommuner i Kolada 
 

Av Göteborgsregionens 13 kommuner har vi jämfört elva av dem (inklusive 
Kungsbacka, men exklusive Tjörn och Lilla Edet). Även här är Kungsbacka den enda 
kommun som serverar varm färdigmat varje dag. Sex av kommunerna levererar kyld 
mat. Fyra av kommunerna (Ale, Alingsås, Härryda och Stenungsund) har valt att 
hjälpa sina kunder att beställa färdigmat från vanliga affärer, restauranger eller andra 
matleverantörer. 

Slutligen har vi jämfört med de sju kommuner som RKA (Rådet för främjande av 
kommunala analyser) i Kolada (Kommuner- och landstingsdatabasen) anser är mest 
lika Kungsbacka. Av de jämförbara kommunerna är det bara Kungsbacka och 
Trollhättan som serverar varm färdigmat. Gävle, Kalmar, Skövde, Luleå, Mölndal 
och Växjö erbjuder istället kyld färdigmat någon eller några gånger i veckan. 
 

3.2.3 Andra intressanta lösningar med digitaliserings- och individfokus 
 
Vid vår omvärldsanalys har vi sett att allt fler kommuner går från att leverera kyld 
färdigmat en gång per vecka till att erbjuda kunden måltider via digitala inköp av 
dagligvaror:  
 
 
Örebro - färdigmat från dagligvaruhandeln 
Örebro erbjuder sedan några år tillbaka enbart matdistribution till kunder med 
specialkost eller kunder med måltidshjälp. Övriga kunder erbjuds hjälp med 
matinköp i livsmedelsaffär. Kunden får själv välja vilken matbutik inköpen skall 
göras i. En pilot med digitala inköp har just genomförts. I piloten har kunderna 
enbart fått beställa från ICA, men tanken är att kunden skall få välja butik vid 
breddinförande. Mat till kunder med specialkost lagas och levereras av Samhall. 
Hemtjänsten möter upp Samhalls personal hos kunden i samband med leverans.  
 
Härryda - färdigmat från dagligvaruhandeln 
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Härryda har inte haft varm färdiglagad mat sedan 2011. De erbjuder sina kunder 
hjälp med inköp från dagligvaruhandel en gång per vecka. I det inköpet ingår färdiga 
portioner mat. Härryda har gjort en upphandling med Hemköp, som i sin tur 
använder sig av underleverantörer. Beställningarna görs med hjälp av Hemtjänstens 
personal. Leverans av varorna görs av Hemköp.  
 
Ale - färdigmat från dagligvaruhandeln eller andra leverantörer 
Ale skriver till exempel på sin hemsida att istället för att sälja kyld mat, så erbjuds 
hjälp med att köpa och/eller laga mat. Ändringen beror bland annat på att 
utrustningen Ale använder för att paketera och köra ut kyld mat från Ale Matservice 
inte längre håller måttet. Ale själva bedömer att många kommuner har slutat att köra 
ut färdiglagad kyld mat. Istället hjälper man sina invånare att få tillgång till både 
färdigmat och råvaror från vanliga affärer. Då får kunderna dessutom mer att välja 
på, enligt Ale kommun. 
 
Alingsås - flexibelt mathållningssystem med fokus på kundbehov 
Alingsås kommun har ett mathållningssystem vars ambition är att utgå från den 
enskildes behov så långt det är möjligt. Förutom att kunna få kyld mat levererad hem 
en gång i veckan finns det även möjlighet för kunder att beställa mat från vanliga 
restauranger och mataffärer. Både med och utan biståndsbeslut. Man kan till exempel 
ha biståndsbeslut avseende matleverans och välja att maten då ska hämtas från en 
restaurang. Alingsås införde detta system för över fyra år sedan då en hel del 
inspiration hämtades från Malmö – så kallade Malmö-modellen. 

 

3.2.4 Noterat i samtal med andra kommuner 
 

…sagt om varm färdigmat som levereras dagligen: 
I Falkenberg pekar man på många svagheter både vad gäller kvalitet i form av 
temperaturhållning och näringsvärden och flexibilitet avseende kundens möjlighet att 
välja mat och mattider samt personalens arbetsbelastning sett över arbetsdagen. 

Som möjlighet nämner man i Falkenberg de olika tekniska lösningarna som 
digitaliseringen har med sig. 
De hot som man identifierat handlar om personalbrist som förstärks med detta 
system då det är personalintensivt. Vidare nämner man även höga och ökande 
kostnader då kundgruppen ökar samt även de hot som bristfällig temperaturhållning 
utgör för matens tjänlighet. 
 
Falkenberg poängterar att leveranser av mat ej ska blandas ihop med tillsyn då tillsyn 
är en beslutad insats som har ett helt annat syfte. 
 
…sagt om kyld mat som levereras en gång i veckan: 
I både Falkenberg och Norrköping beskriver man kostnadseffektivitet och variation 
som styrkor. Falkenberg lyfter den lägre personalintensiteten som en styrka och 
likaså även att maten känns fräschare än tidigare samt har längre hållbarhet vilket gör 
att näringsvärdet behålls bättre jämfört med varm mat.  

Varberg lyfter svagheten med att externa leverantörer i somliga fall ej klarar av att 
laga samtliga typer av specialkost som då får ordnas på annat håll till exempel i 
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skolkök eller vård- och omsorgsboendekök, alternativt lagas hemma hos kunder. 
Detta är möjligt att reglera vid krav i en upphandling. I Norrköping upplevdes maten 
som svårtuggad av somliga men kommunens slutsats är att de personer som hade 
upplevt tuggproblem inte hade använt sig av möjligheten att beställa lättuggad 
portion (matkonsistensen delas upp i tre tuggnivåer – från vanlig till väldigt 
lättuggad). 

Falkenbergs bild av hot är i huvudsak baserad på de rädslor som kan finnas hos 
pensionärsorganisationer vad gäller kyld färdigmat. Rädslor såsom att kyld färdigmat 
inte är näringsrik och kan innehålla bakterier, att kunden får mindre mänsklig kontakt 
och tillsyn genom att besöken blir färre samt även vad gäller leverantörens 
upprätthållande av kvalitet där de underströk att tilliten är viktig. Falkenberg ser även 
ett hot med prishöjningar på grund av sjunkande volymer om det visar sig att antalet 
portioner minskar. 
 
…sagt om färdigmat som beställs och levereras via veckovisa inköp i 
dagligvaruhandeln 
Örebro lyfte i vårt samtal valfrihet och ökad delaktighet för kunden som tydliga 
styrkor som de observerat. Utöver detta såg de även att priset mot kund var mer 
fördelaktigt samtidigt som kvaliteten inte behövde tummas på. Även fast kommunen 
ersatte kostnader för leveranserna från dagligvaruhandeln hade Örebro gjort en 
besparing jämfört med kostnaderna för leveranserna av kyld färdigmat en gång i 
veckan. 

Härryda såg stora fördelar med att måltidssituationen i hög grad kunde 
individanpassas utifrån kundernas preferenser och önskemål. 

Vad gäller svagheter hade de identifierat att livsmedelsaffärerna på landsbygden 
hade begränsat utbud av kyld färdigmat vilket skapade skillnader beroende på var 
kunden bor.  
 
 

3.3 Invärldsanalys 
För att göra en strukturerad riskanalys av vad de olika mathållningsalternativen 
skulle kunna innebära för Kungsbacka kommun har vi använt oss av SWOT-
modellen (identifiering av styrkor, svagheter, möjligheter och hot)  

De mathållningsalternativ som vi valt att studera är följande: 

 Färdigmat som levereras varm dagligen (ingen förändring) 
 Färdigmat som levereras kyld en gång per vecka  
 Färdigmat som beställs och levereras via veckovisa inköp i dagligvaruhandeln 
 

Med invärld avses här samtliga processer och verksamheter som på olika sätt och 
utifrån olika roller verkar inom Kungsbacka kommun vad gäller mathållningen. 
Referensgruppen har bestått av företrädare för Hemtjänsten, Myndighet (som 
ansvarar för biståndshandläggning), förvaltningen för Service och Vård & Omsorgs 
dietist. Detta för att säkerställa att samtliga kompetenser som är involverade i 
mathållningen idag är representerade för att få en så bred översikt som möjligt utifrån 
samtliga verksamhetsperspektiv. 
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Nedan presenteras hur referensgruppen resonerat för var och en av 
mathållningsalternativen: 

  

3.3.1 Färdigmat som levereras varm dagligen (ingen förändring) 

 

 
Vad gäller nuvarande mathållningssystem med varm mat som distribueras dagligen 
ser samtliga verksamhetsrepresentanter styrkor med kundens upplevelse av hög 
servicenivå då kunderna dagligen får besök av någon som kommer med maten. 
Vidare ser Hemtjänsten och Myndighet även fördel av att leveransen även blir en 
slags tillsyn då man kan fånga upp eventuella behov som kunderna har och få en bild 
av kundernas mående för att i ett tidigt skede kunna ingripa och avhjälpa, om så 
skulle behövas. Utöver detta ansåg man att måltiderna är genomtänkta vad gäller 
näring och variation. Service såg klara fördelar med att de äger hela 
produktionskedjan vilket de anser bidrar till upprätthållande av kvalitet samt även 
hög variation i utbudet. 

De svagheter som uttrycktes gemensamt var att denna sorts mathållning är dyr. 
Hemtjänsten ansåg att slutpriset till kund är högt och såg även att det var höga 
personalkostnader för distribution. Service beskrev att produktionen av maten är 
kostsam idag samt beskrev hanteringen och logistiken som omständlig. Både 
Myndighet och Service uttryckte oro över att det är svårt att garantera rätt temperatur 
och näringsvärde med nuvarande system, speciellt för de kunder som ligger mot 
slutet av leveranskedjan. Hemtjänsten ser risker kopplade till rekryteringsläge och 
undersköterskornas yrkesroll då arbetsuppgifter kopplade till leverans tar mycket tid 
som inte är vårdrelaterad. 

Vad gäller möjligheter med nuvarande mathållning såg Hemtjänsten kundnöjdhet 
och bra kosthållning som viktigast. 

Hoten beskrevs på lite olika sätt: Hemtjänsten uttryckte oro över att personaltiden 
inte skulle räcka till för vård- och omsorgsarbete framöver, samtidigt som Service 
såg verksamhetshot i att omvärlden skulle kunna erbjuda samma tjänst till lägre pris 
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då vårdtagarna i allt större utsträckning vill kunna välja fritt. Myndighet såg hot i att 
bibehållandet av nuvarande mathållningssystem kan leda till att 
effektiviseringssparkraven för att nå budget i balans läggs på andra verksamheter 
inom Vård & Omsorg. 

3.3.2  Färdigmat som levereras kyld en gång per vecka 

 

 
I analysen om kyld mat som levereras en gång per vecka så såg samtliga i 
referensgruppen styrkor med effektivisering ur olika perspektiv. Service ansåg att 
detta mathållningssätt skulle ge möjlighet till översyn- och effektivisering av VO-
kök då de uttryckte att de inte kunde tillhandahålla kyld mat på grund av höga 
investeringskostnader. Hemtjänsten och Myndighet såg fördelar med minskad 
resursåtgång på grund av minskad personalintensitet och även lägre kostnader 
samtidigt som de även pekade på de positiva klimateffekterna som färre transporter 
innebär. Både Hemtjänsten och Myndighet såg även styrkan i att kunden i detta 
scenario får större valfrihet. Hemtjänsten lyfte även att en viktig styrka var att tiden 
som idag läggs ned på leverans i detta scenario skulle frigöras åt vård- och 
omsorgsarbete vilket skulle leda till högre kvalitet av insatser för kunden. 

Vidare såg Service även svagheter med att det idag inte finns en organisation för 
uppföljning av leverantörer av detta slag samt att förändringen, för deras del, 
kommer att ställa krav på en anpassningsperiod vad gäller personal och lokaler som 
kommer att ställa krav på verksamheten. Hemtjänsten och Myndighet uttryckte även 
oro avseende kundens fasta dagliga rutiner och tillsynen. 

Som möjligheter uttryckte både Hemtjänsten och Myndighet återigen frigörandet av 
tid som en positiv aspekt som har med sig möjligheter vad gäller 
verksamhetsutveckling inom omvårdnad. Samtliga representanter pratade om 
konkurrensutsättningen som något positivt som kan ha med sig lägre kostnader för 
kunden och större valfrihet. De flesta representanterna lyfte även möjlighet att via 
upphandlingskrav även säkerställa ekologisk/närodlad mat. 
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På hotsidan såg både Myndighet och Hemtjänsten återigen ökade risker för kunder 
som enbart har matdistribution som insats, till exempel olyckor som upptäcks för 
sent. Myndighet såg risk för att antalet timmar för tillsyn inom Hemtjänsten kunde 
öka avsevärt då det kan finnas ett stort mörkertal idag där behovet täcks av 
leveransbesöken utan att vara registrerat som ett myndighetsbeslut. Service såg 
upphandlingsförfarandet som ett hot eftersom eventuella upphandlingsrelaterade 
brister kan påverka leveransen på ett negativt sätt. Hemtjänsten uttryckte oro över 
risken för övertalighet samt att nya scheman och nytt arbetssätt kan sätta 
verksamheten under press. Även oro för opinion uttalades utifrån att så varit fallet i 
somliga andra kommuner där skifte från varm till kyld mat genomförts. 

3.3.3 Färdigmat som beställs och levereras via veckovisa inköp i dagligvaruhandeln 

 

 
Utifrån scenariot att kunderna beställer färdigmat via sina veckovisa inköp från 
dagligvaruhandeln såg representanterna för både Hemtjänst och Myndighet lägre 
kostnader och större valfrihet för kunden som en styrka. Hemtjänsten såg även fördel 
i att dagligvaruhandeln kan sköta både inköps- och leveransprocessen till kundens 
dörr. Service såg styrkan i att kunna ställa om produktionen från att leverera 
portioner till att inte leverera portioner, då de kan lägga om arbetet i köken för att bli 
mer effektiva. Produktionen av hemtjänstportioner är idag resurskrävande och 
omständligt.  

En av de svagheter som Myndighet såg var att valfrihet även ställer högre krav på 
kunden och dennes förmåga att göra lämpliga val. Service såg, förutom behov av 
anpassningsperiod i sin verksamhet, även en svaghet vad gäller kvalitetssäkringen av 
maten jämfört med dagens system. Hemtjänsten såg även i detta scenario de 
svagheter som färre tillsynstillfällen kan innebära för kunden i form av risk för 
försämrad hälsa, förlorad social rutin samt dålig kosthållning. Myndighet nämnde 
även opinionskänsligheten och risken för upplevd minskad service gentemot kunden 
som en svaghet. 

Vad gäller möjligheter såg Hemtjänsten att undersköterskerollen renodlas utifrån sina 
kompetensområden. Myndighet såg möjligheter med att resurser frigjordes och att 
dörrar öppnas för fler aktörer. 
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Som hot såg Hemtjänsten risken med övertalighet i personalstyrkan på grund av 
förändringarna samt att större valfrihet vad gäller maten även kan skapa en effekt där 
kunden väljer en annan vårdleverantör också i en slags push-effekt. Även här 
uttalades eventuell opinionskänslighet som ett hot. 

 

3.4 Workshop med representanter för nyckelmålgrupper 
Den 3 februari 2020 satte vi samman en workshop som bestod av representanter för 
pensionärsföreningar, fackliga organisationer och nämndpolitiker från både Service 
och Vård & Omsorg (se bilaga för deltagarlista och innehåll). 
Detta då vi identifierade dessa tre som nyckelmålgrupper, som ur olika perspektiv 
och ansvarsområden har en nära koppling till måltider och leveranser i Kungsbacka. 
Syftet med workshopen var att hämta inputs från målgrupperna utifrån vad de ser 
som för- och nackdelar med de olika sätten att hantera måltider och inköp, även ur ett 
digitalt perspektiv. Alltsammans i ett syfte att belysa synergier mellan måltider och 
digitala inköp och få en bred bild som även fokuserar på faktorer som inte är 
direktkopplade till utförandet av tjänsten. 
 
Vi bad de olika representanterna att göra en analys av tre olika mathållningsalternativ 
som är relevanta för denna förstudie: 
• Varm färdigmat som levereras en gång per dag (nuvarande system) 
• Kyld färdigmat som levereras hem en gång per vecka 
• Inköp och hemleverans av kyld färdigmat i samband med digitala inköp 

Representanterna fick diskutera och arbeta inom de egna grupperna för att därefter 
gemensamt presentera sina synpunkter och reflektera kring dessa enligt nedan: 
 
Varm färdigmat som levereras en gång per dag 
 

 
 

Samtliga målgrupper nämner tillsyn som en av de främsta fördelarna med dagliga 
leveranser av varm färdigmat. Representanter för pensionärsföreningarna beskriver 
även läkemedelsdelegering och måltidshjälp i samband med leveranserna av mat som 
en fördel utifrån att detta skapar en större trygghet för kunderna. De fackliga 
representanterna beskrev även upprätthållande av den dagliga rutinen för kunden 
som ytterligare en fördel med dagliga leveranser. De ansåg även att specialkost som 
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säkerställs dagligen i egen regi var en av fördelarna. Utöver detta lyfte de fackliga 
representanterna även fördelar med kundupplevelsen med att få varm mat serverad 
dagligen.  
 
Både nämndpolitiker och representanter för pensionärsföreningar nämner utmaningar 
med temperaturhållning genom hela leveransen som den största nackdelen vad gäller 
varm färdigmat som levereras en gång per dag. De ser risker med att det blir svårare 
att hålla maten varm ju längre tid det tar att leverera. De fackliga representanterna 
såg ett flertal nackdelar. Dels utifrån personalperspektivet där de ser att det 
nuvarande leveranssystemet dagligen skapar höga arbetstoppar för personalen vilket 
leder till ökad stress. Dels även utifrån att den nuvarande höga personalintensiteten 
leder till svårigheter med vikarieanskaffning vilket sätter ytterligare press på både 
personal och organisation. Likaså ser de fackliga representanterna att 
hemtjänstpersonalens tidsåtgång ökar i syfte att ge kunden ökad valfrihet inom de 
befintliga ramarna. Till exempel genom att kyla den varma färdigmaten för att 
därefter återkomma till kunden för att värma upp densamma igen.  
Ur ett kundperspektiv ser de fackliga representanterna nackdelar med att kunden 
dagligen blir låst vid specifika tider för att kunna få varm färdigmat. Likaså ser de 
nackdelar för kunden vad gäller begränsad valfrihet då kunden enbart kan välja 
mellan två olika rätter. Fackliga representanter ansåg även att dagliga matleveranser 
var klimat- och miljöineffektiva.  
 
Färdigmat som levereras kyld en gång per vecka 

 
När det kommer sig till rätt nyttjande av kompetens ser både representanter för 
pensionärsföreningar och fackliga representanter fördelar med färdigmat som 
levereras kyld en gång per vecka. Detta eftersom undersköterskor, som är ett 
tilltagande bristyrke, får ägna sig åt vårdrelaterade arbetsuppgifter istället för 
matleveranser. De fackliga representanterna lyfter fördelar ur ett klimat- och 
miljöperspektiv genom minskade transporter då leveranserna enbart sker en gång i 
veckan jämfört med veckans alla sju dagar.  
Pensionärsföreningarna ser fördelar ur ett kundperspektiv genom att kunden får ökad 
valfrihet vad gäller både antalet maträtter att välja mellan och även vad gäller att 
kunna välja egna mattider och vilken maträtt man vill äta en specifik dag. Vidare ser 
de även att leveranser av kyld mat en gång i veckan skulle underlätta situationen för 
personalen då de återkommande dagliga arbetstopparna försvinner. 
 
En farhåga som nämndpolitikerna lyfte vad gäller färdigmat som levereras kyld en 
gång per vecka var funderingar om det var för lång tid emellan leveranserna och 
vilka konsekvenser detta kunde innebära för kunden. Representanter för 
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pensionärsföreningarna såg nackdelar med minskad tillsyn och även risker med 
matens duglighet och fräschör utifrån att denna ska hålla en hel vecka. 
 
 
 
 
 
 
Inköp och hemleverans av kyld färdigmat i samband med digitala inköp på 
dagligvaruhandeln    

 
Nämndpolitikerna ansåg att leverans av kyld färdigmat via digitala inköp var det 
bästa alternativet av samtliga presenterade. De såg fördelar för kund ur både 
valfrihets- och självbestämmandeperspektiv samtidigt som de även såg positivt på de 
kostnadseffektiviseringar detta medför vad gäller både kunden och kommunen. 
Vidare tyckte nämndpolitikerna även att detta var ett bra sätt att säkra 
framtidsperspektivet då våra konsumtionsbeteenden allt mer präglas av användning 
av digitala hjälpmedel. De fackliga representanterna ansåg att det, vid beslut om 
förändring av dagens måltidssystem, skulle vara bra att direkt gå över till detta och 
inte gå halvvägs genom att besluta om färdigmat som levereras kyld en gång per 
vecka via egen eller externt upphandlad aktör. Representanter för 
pensionärsföreningar såg styrkor med den ökade valfrihet för kund som 
matleveranser via digitala inköp har med sig. De såg även fördelar med effektiviteten 
ut kostnadsperspektiv – för både kunden och kommunen. 
 
Vad gäller nackdelarna med inköp och hemleverans av kyld färdigmat i samband 
med digitala inköp så hittade nämndpolitiker och representanter för 
pensionärsföreningar inga sådana när de diskuterade frågan.  
De fackliga representanterna såg däremot ett antal nackdelar som de lyfte fram och 
där de flesta var frågor av logistisk karaktär gentemot kund. Såsom frågeställningar 
om vem som levererar till kund, om maten levereras innanför dörren och vem som 
slutligen packar upp matkassen. Somliga av de fackliga representanterna ansåg att 
hemtjänstens egna inköpsteam är bäst lämpat för leveransuppgiften. Delar av de 
fackliga representanterna uttryckte även att utbudet för kyld mat inom 
dagligvaruhandeln är okej men att det kunde vara ännu bättre.  
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3.5 Specialkost, näring och hållbarhet 
 

3.5.1 Sammanlagd bedömning från Vård och omsorgs dietist  
Förvaltningens dietist ser enbart nackdelar med färdigmat som levereras varm 
dagligen. Detta främst på grund av närings- och kvalitetsmässiga skäl som är 
kopplade till svårigheter med att upprätthålla rätt temperatur under transporten. Det 
leder till att matkvaliteten och näringsinnehållet riskerar att skifta beroende på var i 
leveranskedjan en kund befinner sig. Det finns hygienmässiga risker med mat som 
inte upprätthåller rätt temperatur. 
 
Vad gäller färdigmat som är kyld lyfter dietisten främst den kylda färdigmatens 
säkerhet utifrån att det är lättare att uppnå god livsmedelshygien med hantering av 
kyld mat. Vidare ser dietisten även en fördel i att färdigmat som är kyld även har 
längre hållbarhet.  
De risker som dietisten ser är kopplade till själva borttagandet av daglig leverans och 
inte till maten som sådan. Dessa är att det kan uppstå en känsla av ensamhet när man 
inte får daglig leverans utan i stället ska ta ut och öppna sin egen förpackning ur 
kylen. Det kan på sikt leda till ökade risker för undernäring om somliga kunder 
börjar tappa sina mat rutiner.   
Med utgångspunkt i ovanstående risker kopplade till borttagande av daglig leverans 
anser dietisten att det finns ett värde i att myndighet i ett sådant scenario skulle göra 
en inventering över vilka kunder som behöver bistånd för tillsyn utifrån individuella 
behov. 

Avslutningsvis pekar dietisten på vikten av att ha fokus på specialkost, 
konsistensanpassningar och andra speciella behov kopplade till mat oavsett vilken 
mathållning det rör sig om. Dietisten bedömer att detta kan bli svårt att tillgodose 
från till exempel en livsmedelsbutik och anser att frågan bör vara i fokus för att 
säkerställa tillgång till detta oavsett mathållningssystem. 

 

3.5.2 Olika typer av specialkost 
Anpassningar av kosten delas in i olika grupper: 

 Mat med anpassad konsistens 

Det finns olika grader av konsistens som maten kan anpassas till beroende på 
tuggförmåga hos kunden :  

- hel och delad 

- grov paté 

- timbal 

- gelé 

- tjockflytande och flytande 

 

 Specialkost vid sjukdomstillstånd, allergi eller överkänslighet 
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Glutenfri, laktosfri och allergikost är lättare att tillgodose medan fettreducerad kost, 
dialyskost och proteinreducerad kost är svårare.  
De tre sistnämnda får dietisten information om då de är av det mer komplicerade 
slaget. Enligt dietisten rör det sig om små volymer vad gäller dessa (cirka fem 
stycken de senaste fem åren).  
 

 Individuellt anpassad mat 

Vegetariskt, religiöst och önskekost är lättare att tillgodose. Redan idag tillgodoses 
önskekost ofta genom inköp på skafferiavtalet via ICA kvantum. Önskekost kan till 
exempel förekomma i palliativt skede. 

Individuell anpassning av maten på grund av medicinsk behandling finns men det rör 
sig om mycket små volymer (kan till exempel handla om blåsor i mun vid 
strålbehandling). Detta går också att lösa genom inköp från skafferiavtalet såsom 
ovan. 

 

Nedan kommer en ögonblicksbild (2020-01-24) av specialkostvolymer i Kungsbacka 
utifrån de ovan beskrivna kategorierna: 

 
 

3.5.3 Kyld färdigmats hållbarhet  
Det vanligaste framställningssättet idag vad gäller kyld färdigmat är den så kallaed 
Cook-chill metoden, ihopkopplat med förslutning av maten i modifierad atmosfär 
(MAP). 

Detta innebär att måltider tillagas med konventionell metod med snabb efterföljande 
nedkylning (till +3°C inom 90 min) och därefter gasfylls förpackningen och 
förseglas med en plastfilm som är ogenomtränglig för gas.  
I Sverige är Cook chill-rätter med modifierad atmosfär vanligtvis märkta med 
förvaringstemperatur på +8°C och har omkring två veckors hållbarhet vilket med god 
marginal säkerställer matens hållbarhet emellan leveranserna. 
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3.6 Serviceförvaltningens möjliga roll i ett framtida mathållningssystem  
Om förändringen genomförs och förvaltningen för Service inte längre producerar 
hemtjänstportioner kommer förvaltningen att minska sina intäkter med 9,7 miljoner 
kronor. Därav är personalkostnaderna cirka 4,3 miljoner kronor vilket motsvarar 8-9 
tjänster. Resterande kostnader består av livsmedel och förbrukningsmaterial. 
 
Andra förändringar som påverkar organisationen är minskad produktion (till exempel 
stängning av matsalar för externa besökare på vård- och omsorgsboendena). 
Kombinationen av flera förändringar, i form av minskad produktion, kan innebära att 
vissa kök kan behöva stängas ner och kvarvarande produktion föras över till andra 
tillagningskök. Detta kräver en omställningsperiod och ett gemensamt strategiskt 
planeringsarbete mellan förvaltningarna för att få en så optimal effekt som möjligt.  
 
Service ser inga långsiktiga risker med att dessa portioner uteblir. Skulle 
måltidsverksamheten behöva producera dessa igen framöver så finns det inga hinder 
i att anpassa verksamheten till det.  
 
Service ser att om upphandling genom extern leverantör blir aktuellt så kommer det 
att krävas resurser för uppföljning av kvalitet och leverans. Det kan ske genom till 
exempel uppföljning via enkäter till kunder och vårdpersonal samt dialoger med 
producerande företag. Service ser, i ett sådant läget, att sitt ansvar, utifrån 
reglementet, är att säkerställa upphandling av extern leverantör och därefter 
uppföljning avseende matens kvalitet och näringsmässiga innehåll i hela 
leveranskedjan. En sådan uppföljning behöver ske i nära samarbete med Vård   
& Omsorg.   
 
Enligt Service mätning under hösten 2019 var resultatet ca 1 050 portioner 
specialkost per månad för alla utskick. Det omfattar främst konsistensanpassad kost 
och allergikost.  
Mer information om detta finns att läsa i denna rapport, kapitel 3.3.1 Olika typer av 
specialkost, stycket om Individuellt anpassad mat. Vid en förändring finns 
möjligheten att Service fortsatt ansvarar för produktion av specialkost dock kvarstår 
då frågan om hur portionerna ska levereras. 
 
Skulle beslut om kyld mat fattas ser Service inga möjligheter att tillhandahålla kyld 
mat. Service har idag inget kök som kan producera kyld mat med den hållbarhet som 
önskas. Det krävs särskilda lokaler med packning i kyla och att portionerna ska 
förslutas med modifierad atmosfär för hållbarheten. Kommunen behöver i så fall 
bygga en sådan anläggning vilket skulle innebära stora investeringskostnader och en 
lång tid för projektering och byggnation. Skulle detta ändå önskas, att Service 
investerar för att kunna leverera kyld mat, så innebär det att Kungsbacka låser fast 
sig vid en lösning där antalet portioner är för få för att överhuvudtaget få en 
lönsamhet i en sådan anläggning. Även i detta scenario kvarstår frågan om hur 
portionerna ska levereras.   
 
Gällande scenariot färdig mat som beställs och levereras via veckovisa inköp i 
dagligvaruhandeln så ser Service att ansvaret för leverans av mat helt kopplats bort 
från förvaltningen.  
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3.7 Analys 
Sammantaget så finns det några tydliga gemensamma nämnare i redogörelserna 
ovan: 

Den största identifierade fördelen med varm färdigmat som levereras varje dag har 
ingen koppling till maten eller dess egenskaper och kvalitet. De dagliga leveranserna 
verkar snarare fungera både som en social funktion och en tillsyn. För kunder som 
bara har matdistribution som insats finns risk för att exempelvis olyckor eller 
undernäring inte upptäcks i tid. Om kommunen slutar med dagliga leveranser, kan 
antalet beslut om tillsyn komma att öka, eftersom matleveranserna idag fungerar som 
en informell tillsyn. Det kan också komma att påverka kommunens ekonomi. Värt att 
nämna i sammanhanget är att leveranserna inte är en beslutad insats om tillsyn och 
att detta har heller aldrig varit syftet. 

Å andra sidan har de dagliga leveranserna en begränsande effekt på kunderna, 
speciellt vad gäller valfrihet och självständighet som är bärande delar i IBIC 
(Individens Behov I Centrum). Valfriheten begränsas eftersom kunden i dagens 
system enbart kan välja mellan två olika maträtter per dag vilket är att anse som 
väldigt lite jämfört med en genomsnittsperson i dagens samhälle. Utöver detta 
begränsas möjligheten till självständighet av att kunden även är tvungen att dagligen 
passa tider bestämda av andra för att kunna ta emot maten.  

Den varma färdigmaten har störst närings- och hälsorisker utifrån samtliga 
perspektiv då det finns utmaningar med temperaturhållningen som kan resultera i 
bakterietillväxt och/eller minskning av näringsvärden. 

Analyserna visar också att andra svagheter med den varma färdigmaten är 
effektivitet, kostnad och klimatavtryck. Leveranserna binder upp stora personella 
resurser under begränsade tider och medför en, relativt sett, stor logistik både vad 
gäller transporter och beställningsförfarande. Transporterna lämnar idag mycket 
högre klimatavtryck än om maten hade levererats en gång i veckan. 

Utöver detta ser vi en röd tråd i samtliga svar från referensgruppen vad gäller 
användandet av personalens kompetens då det i dagsläget avsätts många timmar där 
vårdutbildad personal utför arbetsuppgifter som enbart har att göra med leveranser. 
Kompetensen och behovet blir således missmatchade vilket leder till 
effektivitetsförluster eftersom rätt kompetens används i en lägre utsträckning än 
möjligt. Likaså finns det svagheter ur arbetsmiljöaspekt då personal som levererar 
maten behöver tidigarelägga sin lunch. Utöver detta skapar leveranserna en ojämn 
arbetsbelastning sett över dagen. 

Värt att nämna är att vi i vår omvärldsanalys har noterat att Kungsbacka numera 
tillhör en minoritet av kommuner som har kvar systemet med dagliga distributioner 
av varm färdigmat då de allra flesta under senaste tio åren har gått över till olika 
former av tillhandahållande av kyld färdigmat på bland annat på grund av faktorer 
som nämns ovan. 

Vad gäller den kylda färdigmaten oavsett leveranssätt framhålls matens kvalitet och 
kundens valfrihet som starka fördelar i både invärlds- och omvärldsanalysen. 
Hygienriskerna med kyld mat är lägre samtidigt som kunden får en större frihet både 
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vad gäller att välja maten och sina egna mattider. Den kylda färdigmaten behåller 
dessutom näringsvärden på ett bättre sätt vilket medför större hälsofördelar.  

Samtlig information pekar dessutom på att olika mathållningssystem som bygger på 
kyld färdigmat är mer kostnadseffektiva, både för kommunen och kunden. Detta på 
grund av minskade produktions- och transportkostnader och lägre personalintensitet. 
Utöver detta ges möjlighet att använda rätt kompetens till rätt ändamål i större 
utsträckning. 

Vi har identifierat två övergripande nackdelar med kyld färdigmat och konstaterar att 
dessa fokuserar så gott som uteslutande på saker som inte är kopplade till maten och 
dess egenskaper:  
 Den ena är att den dagliga leveransen fungerar som en tillsyn, även om det 

formellt sett inte är det, och finns beskriven tidigare i rapporten.  
 Den andra fokuserar på vad eventuella verksamhetsförändringar skulle 

innebära för personalen i kommunen. 
 

3.8 Effektiviseringar 
 

Utifrån de mathållningsalternativ som vi valt att studera skulle de ekonomiska 
effekterna bli följande: 

3.8.1 Färdigmat som levereras varm dagligen (ingen förändring) 
Vid färdigmat som levereras varm dagligen skulle kostnaden för Vård & Omsorg 
ligga kvar på 8 366 000 kronor, eller rent av öka. Detta på grund av att antalet kunder 
förväntas öka samt att det kan krävas förändrade insatser för att säkerställa matens 
värme och kvalitet (utifrån Falkenbergs resonemang). Den avgift kunden betalar för 
distributionen, alltså kommunens brukarintäkt netto, skulle beräknas ligga kvar på 
samma som idag, cirka 1 143 000 kronor. Fortsätter Vård & Omsorg att leverera 
varm mat dagligen blir det ingen kostnadseffektivisering alls, utan en fortsatt 
nettokostnad på 7 223 000 kronor. 
 
 Kostnad: 8 366 000 kronor per år 
 Brukarintäkt, netto (intäkt minus förbehåll): 1 143 000 kronor per år  
 Kostnadseffektivisering: 0 kronor per år 

 

3.8.2 Kyld färdigmat som levereras en gång per vecka 

Färdigmat som levereras kyld en gång per vecka kan antingen produceras av 
kommunens egna kök i Service regi, eller av extern leverantör. Då Service bedömer 
att investeringskostnaderna blir för höga för en omställning till kyld mat i egen regi, 
så baseras denna beräkning enbart på kyld mat som köps in från extern leverantör. 
Den externa leverantören distribuerar maten till kund. Vid extern leverantör 
tillkommer en kostnad från Service för uppföljning av kvalitet i kedjan. 

 Kostnad: 0 kronor per år 
 Brukarintäkt, netto (intäkt minus förbehåll): 0 kronor per år  
 Kvalitetssäkring Service (kostnad): cirka 200 000 kronor per år (uppskattning) 
 Kostnadseffektivisering: 7 000 000 kronor per år 
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3.8.3 Färdigmat som beställs och levereras via veckovisa inköp i dagligvaruhandeln 
I det tredje alternativet, om färdigmat beställs och levereras via veckovisa inköp i 
dagligvaruhandeln skulle Hemtjänsten inte vara inblandad i matdistributionen på 
samma sätt som idag. Det skulle också ge kunden en besparing, då de inte behöver 
betala kostnaden för matdistributionen. 
 

 Kostnad: 0 kronor per år 
 Brukarintäkt, netto (intäkt minus förbehåll): 0 kronor per år  
 Kostnadseffektivisering: 7 200 000 kronor per år 

 

Omvärldsanalysen visar att allt fler kommuner går över till digitala inköp av 
dagligvaror, vilket innebär att kunderna får stöd av hemtjänstpersonalen att beställa 
sina dagligvaror direkt hos leverantören på webben.  Fördelar med detta är att det ger 
kunden ett större inflytande i inköpen och hemtjänstpersonalen kan lägga mer tid 
tillsammans med kunden och mindre tid på administration vid inköp.  
 
Insatsen måltidshjälp kan komma att öka något vid byte från befintligt 
mathållningssystem till ett med kyld mat en gång per vecka. 
 
Det är också viktigt att hitta den bästa lösningen för kunder med specialkost. Ett 
sådant alternativ skulle kunna vara att Service fortsatt lagar specialkosten varje dag. 
Beroende på kostnad för produktion och distribution kan effektiviseringen tänkas 
minska något. Det rör sig om 25 – 45 portioner om dagen. 
 
 

3.9 Slutsatser 
 

Till dessa slutsatser bör man även läsa rapporten och slutsatserna i ”Förstudie 
digitala matinköp” som blev färdigställd strax före inlämning av denna förstudie för 
vidare behandling i nämnd. Där finns relevant fakta och information som ger en 
bredare bild av kopplingen mellan dagligvaruinköp och måltidsleveranser. 

Med grund i den insamlade och redovisade informationen i denna förstudie går det 
att dra ett antal slutsatser som är relevanta utifrån projektstyrgruppens 
frågeställningar: 

• Det nuvarande leveranssystemet med matleveranser varje dag i veckan och 
manuell, analog hantering av beställningsförfarandet är förhållandevis 
omfattande sett till antalet arbetstimmar och de kostnader som är förknippade 
med detta. 

• Den kylda färdigmatens näringsmässiga egenskaper anses vara bättre än de 
hos den varma färdigmaten om man tar hänsyn till leveranskedjan. 

• Kyld mat som levereras en gång i veckan medför, enligt vad vi observerat, 
lägre totalkostnader till kund samtidigt som kundens valfrihet ökar avseende 
val av maträtter och mattider. 
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• Nuvarande leveranssystem kan ha positiva bieffekter vad gäller kundernas 
trygghet då den de facto kan fungera som en slags informell tillsyn. Beslut 
avseende matdistribution är däremot ej kopplad till tillsyn eller andra insatser 
av social karaktär. 

• Nuvarande leveranssystem har en begränsande effekt på kunderna, speciellt 
vad gäller valfrihet och självständighet som är bärande delar i IBIC 
(Individens Behov I Centrum). Valfriheten begränsas eftersom kunden i 
dagens system enbart kan välja mellan två olika maträtter per dag vilket är att 
anse som mycket lite jämfört med en genomsnittsperson i dagens samhälle. 
Utöver detta begränsas möjligheten till självständighet av att kunden även är 
tvungen att dagligen passa tider bestämda av andra för att kunna ta emot 
maten.  

• Leveransförfarandet sköts idag i sin helhet av utbildad vårdpersonal vilket 
inte är effektivt utifrån att rätt kompetens inte används då en ansenlig del av 
arbetstimmarna ägnas åt arbetsuppgifter som ej är relaterade till renodlat vård 
och omsorgsarbete. 

• Matinköp via dagligvaruhandeln visar på stora potentiella fördelar för både 
kunden och kommunen och detta alternativ bör utredas vidare ur ett 
digitaliseringsperspektiv (se rekommendationer om fortsatt arbete). 

 

4 Utvärdering av arbetet i projektet 
Vi har upplevt stora mervärden med att använda oss av en arbetsgrupp från ett flertal 
verksamheter som består av olika kompetenser och har koppling till ämnesområdet. 
Samtliga deltagare i arbetsgruppen har bidragit utifrån sina kompetenser och 
kunskaper. Det har gjort att vi i en högre grad kunnat säkerställa en helhetsbild av 
processerna i Kungsbacka från beslut till leverans. 

Detta har gett studien möjlighet att få faktakunskap men också reflektioner från de 
olika verksamheterna kring utmaningar, gränsdragningar och de gemensamma 
möjligheter som finns.  

Utöver detta har det varit mycket givande att även hämta inputs från 
nyckelmålgrupper genom en gemensam workshop med representanter från 
pensionärsföreningar, nämndpolitiker och fackliga representanter. 

Arbetet har präglats av hög grad av öppenhet och vilja att hjälpa från de olika 
verksamheterna och kommunerna som vi varit i kontakt med. 
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5 Överlämnande 
 

5.1 Rekommendation om fortsatt arbete  
Under denna förstudies gång har vi allt mer noterat att dagligvaruhandeln genomgått 
en stor utveckling som inneburit kraftigt utökat utbud av kylda färdigrätter med lång 
hållbarhet som med enkelhet kan beställas hemifrån. 

Detta har främst skett på grund av de tillgänglighetsmöjligheter som digitaliseringen 
haft med sig och som en följd av det förändrade konsumtionsmönstret där allt fler 
människor väljer att köpa färdigmat i en allt större omfattning vilket har skapat en 
stor marknad som är intressant för många aktörer.  

Denna utveckling har bevisligen även haft stor inverkan på hur kommunerna väljer 
att organisera sin mathållning gentemot äldre. Vi var, trots förkunskaperna, 
överraskade av att finna att så pass många kommuner antingen var i färd med att gå 
över- eller redan hade gått över till att sköta mathållningen via inköp på 
dagligvaruhandeln. De samlade effekterna av detta har, enligt den information vi 
erhållit och redovisat ovan, varit övervägande goda i många avseenden. I allt från 
kostnadseffektivitet gentemot både kunden och kommunen till kvalitet, flexibilitet 
och valfrihet för kunden. Vi lever även i en tid där äldre, i likhet med andra i 
samhället, ställer allt högre krav på individuella anpassningar vad gäller livsföringen 
i stort. 

Mot bakgrund av detta ser vi det som angeläget att utforska vidare vad digitala 
dagligvaruinköp kan innebära för Kungsbacka kommun och vilka effekter och 
synergier detta medför för både kunden och organisationen. Allt detta i syfte att 
utforska om digitala dagligvaruinköp och leverans av måltider går att förena i ett 
gemensamt system. 
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§ 41 Dnr 2022-00248 
Anmälan av interpellation från Roger Larsson (KB) till nämnden för 
Vård & Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om att kommunen går 
över till kylda färdigrätter i hemtjänsten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av nämnden för Vård & Omsorgs ordförande Hravn 
Forsne (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en interpellation till nämnden för Vård & 
Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om att kommunen går över till kylda 
färdigrätter i hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Roger Larsson (KB) om att kommunen går över till kylda 
färdigrätter i hemtjänsten, 2022-03-08 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde av 
nämnden för Vård & Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M), och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet skickas till 
Hravn Forsne (M) 



Kungsb~ackaborna 

Ir~terpellation till 2022-03-08 

Hravn Forsne (M), ordförande i nämnden för 
Vård &Omsorg 

På kommunens hemsida kan man bland annat läsa följande: 

Kommunen år ö ver till k Ida g y 
färdigrä tier i h em tjäras ten 
Korrrrrmun~r~ ~r~►r~r~n~►~ att gry c~v~~ t~~~ ~ry~~a färdigrätter inom 
hemtjänsten och sluta med dagliga leveranser av varm mat. 
Förändringen kommer att införas för befintliga hemtjänsttagare unåer 
hösten. 

Bakgrunden till förändringen är att politikerna i nämnden för Vård &Omsorg 
tidigare tagit beslut om att kommunen ska sluta leverera varm mat till de 
som har hemtjänst och gå över till färdiga rätter som beställs via 
dagligvaruhandeln. 

- Vi har tagit det här beslutet för att öka valfriheten, egenmakten och 
att se till att det kostar mindre för den som behöver det. Det är bättre 
att folk får välla på ett större utbud av vad de pillar till ett billi_gare pris 
och värma upp maten när man själv vi!! äta den, säger Hravn Forsne 
(M), oråförande i nämnden för Vård &Omsorg. 

Min fråga till dig är.~ 

Med all respekt för nämnden och dess uppfattning men vad tycker de 
som berörs av frågan dvs, hemtjänsttagarna 

drar

Roger Larsson (Kb) 



Till Kommunfullmäktige 

 

 

 

Svar på Interpellation gällande Kvinnojouren, från Elin Hysén, Liberalerna 

 

Elin Hysén har ställt tre frågor till mig som ordförande i Nämnden för Kultur & Fritid, med 
anledning av långa debatter vid tidigare kommunfullmäktigesammanträden och 
uppmärksammade ekonomiska utmaningar för Kvinnojouren i Kungsbacka.  
Under 2021 anvisade Kommunstyrelsen 1 miljon kronor till Kultur & Fritid som en särskild 
satsning för att minimera coronapandemins påverkan, som stöd för våldsutsatta och för 
sunda relationer. 

Fråga 1. Hur har de avsatta ekonomiska resurserna använts?  

Kvinnojouren i Kungsbacka fick i maj 2021, 700 000 kronor som ett bidrag för att möta 
våldsutsatta kvinnor.  

Resterande medel var tänkta för utbildande föreläsningar under hösten 2021, för 
gymnasieelever. Men pandemin gjorde att det blev omöjligt för Gymnasie & Arbetsliv att 
prioritera dessa föreläsningar under hösten.  

 

Fråga 2. Har framtiden gällande kvinnojouren kunnat säkras en aning och hur har medlen 
kunnat användas i deras organisation?  

Tack vare bidraget kunde Kvinnojouren utöka sin jourtelefon med två timmar per dag, så att 
de kan ta emot samtal mellan kl 9 – 17 på vardagar. Förutom samtal med våldsutsatta 
kvinnor, så får kvinnojouren samtal och sms från anhöriga som behöver råd och tips. 
Anhöriga har en viktig funktion för den utsatte och de behöver ha någon att ringa.  

Kvinnojouren har samarbete med många andra aktörer och har kunnat utöka sin medverkan 
både med utbildningar, föreläsningar samt erfarenhetsutbyte. De har haft interna 
utbildningar för volontärer om asylfrågor och hedersrelaterat våld.  

De har provat ett nytt koncept (så kallat interprevention) för att få en ung kvinna att förstå 
sin situation. En liten grupp kvinnor i den unga kvinnans närhet träffades tillsammans med 
Kvinnojouren, pratade om hennes situation och om förövaren (utifrån dennes exflickväns 
erfarenhet). 

 

 



Fråga 3. Hur ser det framtida samarbetena ut runt förebyggande insatser kring våld i nära 
relation? 

Kommunfullmäktige beslutade vid senaste sammanträdet att ombudgetera drygt 200 000 kr, 
så att de kan användas för föreläsningar för gymnasieelever under 2022.  

I juni 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om att utöka bidraget till Kvinnojouren så att 
de i fortsättningen, årligen, erhåller ett bidrag på 1 miljon kronor för förebyggande 
verksamhet.  

När nu restriktionerna för pandemin har tagits bort så kan samarbetet utvecklas, både med 
andra organisationer och med de kommunala förvaltningarna. Det kommer att handla om 
att sprida information, fortsätta med utbildningar för att öka kunskapen hos framför allt 
unga kvinnor men också inom andra organisationer om vad våld i nära relation innebär och 
hur det kan motverkas.  

Jag vill här gärna poängtera att våld i nära relation inte enbart handlar om mäns våld mot 
kvinnor utan det kan vara tvärtom också och i samkönade relationer blir personer också 
utsatta för våld.  

Det är viktigt att komma ihåg att många som blir utsatta, tror att det är deras eget fel att de 
blir utsatta för våld. Så är det nästan aldrig. Genom ökad kunskap om våld i nära relation, 
hos alla blir det möjligt att öka tryggheten i Kungsbacka.  

 

Kristina Karlsson 

Ordförande  

Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 62 Dnr 2022-00332 
Anmälan av interpellation från Elin Hysén (L) till nämnden för Kultur & 
Fritids ordförande Kristina Karlsson (C) om Kungsbacka kvinnojour 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av nämnden för Kultur & Fritids ordförande Kristina 
Karlsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hysén (L) har inkommit med en interpellation till nämnden för Kultur & Fritids 
ordförande Kristina Karlsson (C) om Kungsbacka kvinnojour. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Elin Hysén (L) om Kungsbacka kvinnojour, 2022-04-05 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde av 
nämnden för Kultur & Fritids ordförande Kristina Karlsson (C), och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kristina Karlsson (C) 



Interpellation till Kristina Karlsson ordförande för Kultur och fritid 

Efter långa debatter i kommunfullmäktige och uppmärksammade ekonomiska utmaningar 

runt kvinnojouren i Kungsbacka så avsattes 1 miljon till nämnden för kultur och fritid för 

förebyggande insatser i frågan. 

Jag är nu nyfiken på följande frågor till ordförande i kultur och fritid: 

1. Hur har de avsatta ekonomiska resurserna använts? 

2. Har framtiden gällande kvinnojouren kunnat säkras en aning och hur har medlen 

kunnat användas i deras organisation? 

3. Hur ser det framtida samarbetena ut runt förebyggande insatser kring våld i nära 

relation? 

Tack på förhand för din tid i frågan! 

Mvh Elin Hysen, Liberalerna, ledamot kommunfullmäktige. 



  22-04-29  

 

 

 

 

 

Interpellationssvar till Socialdemokraterna 

 

Socialdemokraterna har 29 mars 2022, genom Magdalena Sundqvist och Elisabeth Lyckevall 

samt ledamöter i kommunfullmäktige, inkommit med en interpellation och 

Kommunfullmäktige har därefter beslutat att interpellationen skall besvaras av undertecknad i 

egenskap som ordförande i nämnden för Individ- och familjeomsorg.  

Innan jag besvarar själva frågorna i interpellationen vill jag stanna upp ett ögonblick i 

interpellationens ingress.  

”När det så kallade "Åtgärdsprogrammet" genomfördes inom Individ och Familjeomsorg, 

gjordes det i syfte att förvaltningens ekonomi skulle komma i balans. Detta åtgärdsprogram 

ställde sig Socialdemokraterna bakom, med brasklappen att det ej skulle drabba de mest 

utsatta i samhället.”  

Vilka är ”de mest utsatta” som interpellanterna åsyftar? Ni står bakom beslutet men ändå inte, 

eftersom beslutet drabbar alla som behöver stöd och hjälp från nämnden? Det hoppas jag att 

ni kan reda ut vid interpellationsdebatten. 

Vidare skriver ni att neddragningarna lett till försämringar för många och jag har ett flertal 

gånger efterfrågat belägg och fakta för dessa påståenden. Det hoppas jag att ni kan besvara 

vid interpellationsdebatten. 

Nu till själva frågorna. 

 

Frågeställningar från interpellanterna samt svar: 

 

A. I Kungsbackas vision kan vi läsa att i vår kommun ska "varje människas potential tas 

till vara" och "här växer du hela livet". Hur rimmar dessa ord med att möjligheterna 

till korttidsboende, inte möter barnens och ungdomarnas behov? 

 

Svar: Alla individer som ansöker om insats på funktionsstöd utreds. Om utredningen visar att 

du har rätt till stöd så får du dessa tillgodosedda inom ramen för rådande lagstiftning och 

rättspraxis. På så sätt möter vi barnens och ungdomarnas behov.  

 



  22-04-29  

B. Om familjerna inte orkar med sin situation längre på grund av nerdragningar i 

korttidsvistelsen, vad har vi då för möjligheter att erbjuda dem annat stöd? 

 

Svar: Vid en ansökan utreds behoven och en bedömning görs efter det. Utredande 

socialsekreterare tittar på föräldraansvar, behov av miljöombyte, rekreation och personlig 

utveckling när det gäller korttidsvistelse samt vad rättspraxis säger utifrån de kriterierna. 

Upplever den enskilde att det finns behov utöver det förs en dialog om det kan finnas andra 

insatser som kan möta behoven. Dock alltid utifrån en ny prövning av begärd ansökan.  

LSS innehåller tio preciserade insatser för särskilt stöd och särskild service: 

- rådgivning och annat personligt stöd 

- personlig assistans 

- ledsagarservice 

- kontaktperson 

- avlösarservice i hemmet 

- korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

- korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

- boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom 

- bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 

- daglig verksamhet. 

För personer över 18 år finns också boendestöd enligt Socialtjänstlagen. 

 

C. I tidningarna har vi under senaste tiden kunnat läsa att familjer där föräldrarna har 

skilt sig får indragning av korttidsverksamhet/läger. Hur rimmar det med LSS-

lagstiftningen där det anges att man ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet samt ge möjlighet färden enskilde ska få leva som andra? 

 

Svar: Det är behoven som utreds och styr vad som kan beviljas för stöd. Ser vi att exempelvis 

föräldrarna avlastar varandra varannan vecka blir det oftast avslag då varje förälder har 

möjlighet till återhämtning när den andra tar vid. Är det så att föräldrarna inte avlastar 

varandra utan att den ena föräldern har stort behov av avlastning då kan insatsen beviljas. 

Alltså behovet som styr vilka insatser som kan beviljas och i vilken omfattning. 

Gällande ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet” så är det 

andra insatser som ska stödja individen för att uppnå det, exempelvis ledsagarservice för att 

ta sig ut till aktiviteter, kontaktperson om den enskilde är isolerad, dagligverksamhet för att 

ha en sysselsättning som är anpassad utifrån svårigheter. 

 



  22-04-29  

D. Kommunrevisionen har i sin granskning konstaterat att nämnden inte på ett tydligt 

sätt har följt upp om kvaliteten i verksamheten har påverkats. När kommer vi att få 

rapport från nämnden hur kvaliteten i verksamheten har påverkats och vilka 

konsekvenser besparingarna har fått? 

 

Svar: Återrapportering har skett till nämnden och kommunstyrelsen månatligen. Nämnden 

har beslutat att ta hjälp för att genomföra en uppföljning och utvärdering av arbetet med 

åtgärdsplanen. Rimligtvis inleds arbetet 2022 med återrapportering 2023.  

 

Kalle Påsse Sundvall (m) 

Ordförande nämnden för Individ- och familjeomsorg 
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§ 61 Dnr 2022-00317 
Anmälan av interpellation från Elisabeth Lyckevall (S) till nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) om 
korttidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av nämnden för Individ & Familjeomsorgs ordförande 
Kalle Påsse Sundvall (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Lyckevall (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för Individ 
& Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) om korttidsverksamhet för 
barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Elisabeth Lyckevall (S) om korttidsverksamhet för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättningar, 2022-03-29 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde av 
nämnden för Individ & Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse Sundvall (M), och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kalle Påsse Sundvall (M) 



~ä Socialdemokraterna 

2022-03-29 

Interpellation till ordförande i Nämnden f~"or Individ ah Familjeomsorg 

Närdet så kallade"Åtgärdsprogrammet" genomfördes inom Individ och Familjeomsorg, gjordes deti syfteattförvaltningens 
ekonomi skulle komma i balans. Detta åtgärdsprogram ställdesigSocialdemokraterna bakom, med brasklappen att det ej 
skulle drabba de mest utsatta i samhället. 

Inför budgeten 2022 insågsamtliga partieratt"Åtgärdsprogrammet" varohållbartoch i underlag till kommunbudgeten 
äskades 11 miljonerföratt utöka den befintliga budgeten. Närdet sedan blev skarpt läge röstade dock inga av de styrande 
partierna för detta förslag när kommunbudgeten för2022 klubbades i juni 2021. Socialdemokraterna stod dockfastvid linjen 
att Individ och Familjeomsorg behövde pengaroch avsatte 13 miljonertill verksamheten. Dessa 13 miljonerröstades ner av 
de styrande med Moderaterna i spetsen. 

Det harunder en längre tid kommit fram alltflervittnesmål om att dessa neddragningarharletttillväsentligaförsämringari 
många av Kungsbackas invånares tillvaro. Neddragningarna har drabbat några av de mest utsatta i samhället. Flera avdessa 
är barn och unga som behöver och kommer behöva stöd livet igenom. 

den här interpellationen harvi valtattstäliafrågorom just korttidsverksamhet förbarn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar.Viärdock medvetna om att den problematiksom skapats av besparingarärstörre än så. 

Enfamilj med ett ellerflera funktionshindrade barn har möjlighet att ansöka om korttidsverksamhet försitt barn/ungdom 
med funktionsnedsättning. För många avde barn och ungdomar som har rätttill detta innebär vistelsen en social samvaro 
med andra förutom den egna familjen. I vardagen harflera av dessa unga begränsade möjligheteroch förutsättningar att 
samverka med andra i sin egen ålderoch skapa sig sitteget nätverk av bekantskaper. Korttidsverksamheten gynnar den 
unges sociala situation och utveckling och bidrar till social utveckling. Förfamiljenkan dessa dygn i nnebära är en liten paus i 
tillvaron då det inte är ovanligt att dessa barn och unga är i behov av tillsyn dygnet runt. Med andra ord innebärdet att 
föräldrarna till dessa barn och unga alltid harjour. Vid kortidsvistelse ellerlägerfårfamiljen en liten andningspaus. 

Många av vårdnadshavarna till dessa barn och unga väljer eller känner sig tvingade att arbeta deltid för att klara avsin 
vardag. Det är inte heller ovanligt att föräldrar blirsjukskrivna på grund av den dagligt höga belastning deras vardag innebär. 

Med detta som bakgrund ställs följande frågor till ordförande i Nämnden för Individ och Familjeomsorg: 

• I Kungsbackas vision kan vi läsa att i vår kommun ska "varje människas potential tas till vara" och "härväxer du hela 
livet". Hur rimmar dessa ord med att möjligheterna till korttidsboende, inte möter barnens och ungdomarnas 
behov? 

• Om familjerna inte orkar med sin situation längre på grund av nerdragningar i korttidsvistelsen, vad har vi då för 
möjligheteratterbjuda dem annatstöd? 

• I tidningarna harvi under senaste tidenkunnat läsa att familjerdärföräldrarna harskiltsigfårindragningav 
korttidsverksamhet/läger. Hur rimmar det med LSS-lagstiftningen där det anges att man ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet samt ge möjlighet färden enskilde ska få leva som andra? 

• Kommunrevisionen har i sin granskning konstaterat att nämnden inte på ett tydligt sätthar följt upp om kvaliteten i 
verksamheten har påverkats. Närkommervi att få rapport från nämnden hur kvaliteten i verksamheten har 
påverkats och vilka konsekvenser besparingarna harfått? 

Magdalena Sundqvist (S) 
Elisabeth Lyckevall (S) 
Ledamöteri Kommunfullmäktige 
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§ 100 Dnr 2022-00200 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, fjärde kvartalet 2021 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15, § 106 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-02-16, § 9 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 106 Dnr 2022-00200 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, fjärde kvartalet 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-02-16, § 9 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 9 Dnr 2021-00005 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 
kvartal 4 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 4 år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera 
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i 
verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband 
med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje 
kvartal. 
 
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 december 2021, 18 
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 



  

Datum 

2022-02-02 
Diarienummer 

VO 2021-00005 
 

 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Pia Berglund 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 4 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 4 
år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till de förtroendevalda revisorerna. 
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig 
beslut”. 

Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband med rapporteringen 
till Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 december 2021, 18 beslut enligt 4 kap. 1 
§ socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (3) 

 

2021 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

24 9 12 18 

Varav     

 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 7 7 10 9 

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 1 4 1 

 - ej fått något erbjudande 0 0 1 1 
 - avlidna 1 0 0 0 
 - avsagt sig beslut 1 2 0 3 
 - Verkställda under kvartalet 16 2 4 6 
Summa 25 12 19 19 
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  22 5 8 12 

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  2 3 2 3 

 - Antal personer som har väntat på  
boende 10 - 12 månader.   

0 1 1 1 

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  0 0 1 2 

Summa 24 9 12 18 
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Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

5 9 1 1 

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 0 2 1 1 

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 0 0 0 

 - ej fått något erbjudande 5 2 0 0 
- avlidna 0 0 0 0 
- avsagt sig beslut 0 3 0 0 
- Verkställda under kvartalet 0 4 0 1 
Summa 5 11 1 1 
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 5 5 0 0 

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 0 4 1 0 

- Antal personer som har väntat på  
växelvård 10 - 12 månader.  
 

0 0 0 1 

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 0 0 0 0 

Summa 5 9 1 1 
     

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

 

Arian Faily     Pia Berglund 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Myndighet 
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§ 101 Dnr 2022-00224 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2021 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 120 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-02-17, § 16 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 120 Dnr 2022-00224 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-02-17, § 16 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 16 Dnr 2021-00097 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 4 2021 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda 
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i 
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje 
kvartal. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte sammanställningar, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-03, där det 
föreslås att nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31. 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021  

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-10-01 till 2021-12-
31. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 



  

Datum 

2022-02-03 
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Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4 2021 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 
perioden 2021-10-01 till 2021-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 
Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-03 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Beskrivning av ärendet 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 
 

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31 att 24 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. 14 av dessa är 
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 
kontaktfamilj och öppenvårdsverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 
kontaktperson och kontaktfamilj beror 19 på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som 
kan ta uppdrag. Tre beslut har verkställts under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-10-01 till 2021-12-31.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-10-01 till 2021-12-31. 

 
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 
 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31 visar nio beslut enligt lagen 
om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och åtta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 
som inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd. Sju av de inrapporterade besluten är från tidigare 
kvartalsrapportering, sex beslut har verkställts under detta kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
samt bostad med särskild service är 18 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Fyra beslut har 
verkställts under detta kvartal och tre har avslutats. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Den pågående pandemin har även 
bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden. 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



  

Datum 

2022-02-03 
Diarienummer 

IF 2021-00097 
 

 

 
 
Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4, 2021 
 
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

20, 
varav  
9 nya 

19 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare 
1 tackat nej  

3 verkställda 
17 ej verkställda 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

4, varav 
1 nytt 

4 annat skäl 1 ej verkställt 
3 avslutade 

Summa beslut 24 24 24 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 7, varav 
1 nytt 

5 annat skäl 
2 resursbrist 
  

6 verkställda 
1 ej verkställt 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

0   

Bostad med särskild 
service enligt SoL 5:5 eller 
5:7 
 

0   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1  

1 1 annat skäl 1 avslutat 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1  

0   

Summa beslut 8 8 8 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 §  

0   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 §  

9, varav 
3 nya 
 

8 annat skäl 
1 tackat nej 

4 verkställda 
4 ej verkställda 
1 avslutat 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 
  

2 2 annat skäl 2 ej verkställda 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 §  

3, varav  
1 nytt 
 

3 annat skäl 2 ej verkställda 
1 avslutat 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 
  

1 1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 §  

1 1 resursbrist 
  
 

1 avslutat 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

7, varav 
1 nytt 

6 tackat nej  
1 resursbrist 
 

7 ej verkställda 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0   
 
 

Summa beslut 23 23 23 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2021

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Kontaktfamilj och 9 14 15 20 9 resursbrist 10 resursbrist14 resursbrist 19 resursbrist 3 verkställda 1 verkställt 4 verkställda 3 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 3 nya varav 7 nya varav 6 nya varav 9 nya 4 annat skäl 1 annat skäl 1 tackat nej 6 ej verkställda 9 ej verkställda 11 ej verkställda 17 ej verkställda

4 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 2 3 4 1 annat skäl 2 annat skäl 3 annat skäl 4 annat skäl 1 ej verkställt 0 3 ej verkställda 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya varav 1 nytt 3 avslutade

Summa beslut 10 16 18 24 10 16 18 24 10 16 18 24

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Boendestöd enligt 5 6 8 7 4 annat skäl 5 annat skäl 6 annat skäl 5 annat skäl 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt 6 verkställda

SoL 4:1 varav 3 nya varav 4 nya varav 1 nytt 1 tackat nej 1 resursbrist 2 resursbrist 2 resursbrist 3 ej verkställda 4 ej verkställda 6 ej verkställda 1 ej verkställda

1 avslutat 1 avslutat

Kontaktperson enligt 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 ej verkställt 0 0 0

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 0 1 0 0 0 1 annat skäl 0 0 0 1 avslutat

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 6 6 8 8 6 6 8 8 6 6 8 8



Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 8 5 7 9 8 annat skäl 5 annat skäl 7 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt 2 verkställda 7 ej verkställda 4 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 5 nya varav 4 nya varav 3 nya 1 tackat nej 5 ej verkställda 3 ej verkställda 4 ej verkställda

2 avslutade 1 avslutat

Kontaktperson 5 3 3 2 1 resursbrist 3 annat skäl 3 annat skäl 2 annat skäl 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:4 varav 2 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 4 annat skäl 2 ej verkställda  3 ej verkställda 2 ej verkställda

1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 5 4 4 3 2 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 3 annat skäl 4 ej verkställda 1 verkställt 3 ej verkställda 2 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 2 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 1 resursbrist 2 annat skäl 3 annat skäl 1 avslutat 2 ej verkställda 1 avslutat 1 avslutat

2 annat skäl 1 avslutat

Korttidsvistelse 0 6 1 1 0 2 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 0 4 verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkställt

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 4 annat skäl 1 ej verkställt

1 avslutat

Bostad med särskild service 1 1 1 1 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 10 11 9 7 1 tackat nej 6 tackat nej 7 tackat nej 6 tackat nej 2 verkställda 3 verkställda 2 verkställda 7 ej verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 3 nya varav 1 nytt 9 resursbrist 4 resursbrist 1 resursbrist 1 reursbrist 8 ej verkställda 8 ej verkställda 7 ej verkställda

1 annat skäl 1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 29 30 25 23 29 30 25 23 29 30 25 23



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 2021 och kvartal 4 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Kontaktfamilj och 3 20 1 annat skäl 19 resursbris3 ej verkställd3 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 9 nya 2 resursbrist 1 tackat nej 17 ej verkställda

Öppenvårdsverksamhet 0 4 0 4 annat skäl 0 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt 3 avslutade

Summa beslut 3 24 3 24 3 24

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Boendestöd enligt 7 7 6 annat släl 5 annat skäl 1 avslutat 6 verkställda

SoL 4:1 varav 6 nya varav 1 nytt 1 tackat nej 2 resursbrist 6 ej verkställd1 ej verkställda

Kontaktperson enligt 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Bostad med särskild 1 0 0 0 1 avslutat

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 avslutat

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 8 8 8 8 8 8





Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 3 9 3 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt 4 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt varav 3 nya 1 tackat nej 2 ej verkställd4 ej verkställda

1 avslutat

Kontaktperson 4 2 1 tackat nej 2 annat skäl 3 ej verkställd2 ej verkställda

enligt LSS 9:4 varav 3 nya 1 resursbrist 1 avslutat

2 annat skäl

Avlösarservice i hemmet 1 3 1 tackat nej 3 annat skäl 1 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt 1 avslutat

Korttidsvistelse 1 1 1 resursbrist 1 tackat nej 1 verkställt 1 ej verkställt

enligt LSS 9:6

Bostad med särskild service 1 1 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 7 3 resursbrist 6 tackat nej 1 verkställt 7 ej verkställda

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt varav 1 nytt 4 tackat nej 1 reursbrist 8 ej verkställda

2 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 19 23 19 23 19 23
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Kommunstyrelsen Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 102 Dnr 2022-00112 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad 2022-01-05. 

Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet 
enligt livsmedelslagstiftningen.  

Miljö & Hälsoskydd har nu tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en 
ny kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt 
Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan 
innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett grafiskt 
utförande som är förenligt med kommunens riktlinjer för styrdokument. 
Taxeförslaget bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR).  

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2020 och 2021. 

År 2023 ska avgiften i taxan höjas med index av nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 
vilket framgår av taxans punkt nummer 5. Timavgiften i taxan är bestämd med 
utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt 
ut att ske från och med den 1 januari 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15, § 107 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-01-20, § 3 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05  
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, , daterad 2022-01-05  
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-04-26 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-03-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 107 Dnr 2022-00112 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad 2022-01-05. 

Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet 
enligt livsmedelslagstiftningen.  

Miljö & Hälsoskydd har nu tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en 
ny kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt 
Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan 
innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett grafiskt 
utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget 
bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR).  

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021 och 2020. 

År 2023 ska avgiften i taxan höjas med index av nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 
vilket framgår av taxans punkt nummer 5. Timavgiften i taxan är bestämd med 
utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt 
ut att ske från och med den 1 januari 2024.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-01-20, § 3 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05  
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, , daterad 2022-01-05  
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-03-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-02-10 
Diarienummer 

KS 2022-00112 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet & internkontroll 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
daterad 2022-01-05. 

Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av kommunfullmäktige 2019-
12-10, § 193, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Miljö & Hälsoskydd har nu tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av 
avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. 
Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett 
grafiskt utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget bygger 
på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021 och 2020. 

År 2023 ska avgiften i taxan höjas med index av nämnden för Miljö & Hälsoskydd, vilket framgår av 
taxans punkt nummer 5. Timavgiften i taxan är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske från och 
med den 1 januari 2024.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-01-20, § 3 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05  
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, , daterad 2022-01-05  
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av kommunfullmäktige 2019-
12-10, § 193 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kommunledningskontoret: Kansliet, Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Av 6-7 §§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller 
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den 
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig 
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. 
Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med sådan kontroll.  

Miljö & Hälsoskydd har tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av 
avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. 
Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett 
grafiskt utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget bygger 
på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021 och 2020. Indexreglering föreslås införas 
från och med 2023. 
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Ändrad lagstiftning 
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 april 2021. 
Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet1, i svensk rätt och att 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs obligatoriskt från och med 1 januari 2024.  

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
(LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes förordningen (2006:1166) om offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som legat till grund för nu gällande taxa för 
kontroller av livsmedel med mera. Vissa bestämmelser i den upphävda förordningen får dock tillämpas 
under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den 
upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023. 

Därtill har ändringar tillkommit i nya LAF efter ikraftträdandet i april 2021, bland annat att en 
kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning av ansökan 
om godkännande av en livsmedelsanläggning eller för kommunens registrering. Med nya LAF införs 
också helt nya avgiftsgrunder såsom kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-
ärenden (Rapid Alert System for Food and Feed, som är EU:s rapporteringssystem för livsmedel, för 
att snabbt kunna varna om livsmedel som är eller kan vara en risk för människors hälsa). Det finns nu 
också bestämmelser som förtydligar vem som ska betala avgiften. Definitionen av aktör är utformad i 
överensstämmelse med artikel 3.29 kontrollförordningen (EU) 2017/625. Det saknas en tydlig 
motsvarighet i 2019 års taxa, där betalningsskyldigheten i stället har framgått av olika bestämmelser.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske från och 
med den 1 januari 2024.  

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontorets taxegrupp har arbetat tillsammans med förvaltningen för Miljö & Hälsa i 
framtagandet av taxedokumentet. Ett arbete pågår inom kommunen för att ensa taxedokumenten och så 
långt som möjligt följa samma format i enlighet med riktlinjerna för kommunens styrdokument. 
Kommande övergång till debitering i efterskott enligt denna taxa är förutom att vara ett nytt lagkrav 
också helt i enlighet med målsättningarna för projekt Lätt & Rätt.  

Kommunledningskontoret har i sin beredning av ärendet gjort redaktionella ändringar i taxan. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 

                                                
1Med annan offentlig verksamhet menas bland annat verksamheter för att kontrollera om det förekommer djursjukdomar eller 
växtskadegörare, utrota dessa djursjukdomar eller växtskadegörare, bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller 
officiella attesteringar. Källa: Livsmedelsverket.se  
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§ 3 Dnr MH-2022-44  
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Taxa 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad i november 
2021, att träda i kraft xx månad 2022 samt att Taxa för offentlig kontroll, antagen av 
kommunfullmäktige den 2019-12-10 § 193, samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera.  

Ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter har tagits fram med anledning av ändrade EU-regler, en ny 
kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka 
kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan innebär en 
anpassning till ny lagstiftning som planeras införas successivt de närmaste två åren, 
vissa redaktionella ändringar samt ett grafiskt utförande som är förenligt med 
kommunens riktlinjer för styrdokument. 

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske 
från och med 2023. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-05 
Förslag: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
daterad november 2021 
Gällande taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, 2019-10-02 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 

Bygg- och miljöförvaltningen    
Marianne Löfgren  
marianne.lofgren@kungsbacka.se  
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 

 
 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Taxa för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad i november 2021, att träda i kraft xx 
månad 2022 samt att Taxa för offentlig kontroll, antagen av kommunfullmäktige den 2019-12-10 § 
193, samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera.  

Ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter har tagits 
fram med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av avgifter för 
livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till 
den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning som planeras införas successivt de närmaste 
två åren, vissa redaktionella ändringar samt ett grafiskt utförande som är förenligt med kommunens 
riktlinjer för styrdokument. 

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske från och med 
2023. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Av 6 - 7§§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller 
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den 
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 



 

 

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig 
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska 
beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. 

Miljö & Hälsoskydd har tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag 
av avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. 
Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt 
ett grafiskt utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget 
bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske från och med 
2023. 

Ändrad lagstiftning 
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 april 2021. 
Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet, i svensk rätt och att 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs obligatoriskt från och med 1 januari 2024.  

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes förordningen 
(2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som legat till grund 
för nu gällande taxa för kontroller av livsmedel m.m. Vissa bestämmelser i den upphävda 
förordningen får dock tillämpas under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig 
avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske från 
och med den 1 januari 2024.  

 
Nyheter i lagstiftningen 
Därtill har ändringar tillkommit i den nya LAF efter ikraftträdandet i april 2021, bland annat att en 
kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning av ansökan 
om godkännande av en livsmedelsanläggning eller för kommunens registrering. Med nya LAF 
införs också helt nya avgiftsgrunder såsom kostnader för inköp under dold identitet och hantering 
av RASFF-ärenden (Rapid Alert System for Food and Feed, som är EU:s rapporteringssystem för 
livsmedel, för att snabbt kunna varna om livsmedel som är eller kan vara en risk för människors 
hälsa). Det finns nu också bestämmelser som förtydligar vem som ska betala avgiften. Definitionen 
av aktör är utformad i överensstämmelse med artikel 3.29 kontrollförordningen (EU) 2017/625. Det 
saknas en tydlig motsvarighet i 2019 års taxa, där betalningsskyldigheten istället har framgått av 
olika bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05 
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, diarienummer 2022-44, daterad 2022-01-05 
Gällande taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, diarienummer 2019-3899, daterad 2019-10-02 
 

 



 

 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 
Marianne Löfgren  
Enhetschef MH2 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

  
 



 

 

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

 

Taxa för offentlig kontroll 

av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Dessa föreskrifter är beslutade med stöd av 6 § i 

förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

 

1. Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller för avgifter enligt 

- livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar 

- lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar 

- lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder, 
inklusive 

- förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

2. Fastställande av avgift och betalningsansvar 
Avgifter för att täcka Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet fastställs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd på grundval av denna taxa. 
Avgift betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt § 1 i denna taxa, om inte annat 
följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och 
aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen under § 1. 

3. Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

2022-01-05 
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4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

 

4. Årlig kontrollavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 265 kronor per timme årlig kontrolltid. För 
händelsestyrd kontroll, registrering av ny livsmedelsverksamhet mm är timavgiften 1 136 kronor. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
årlig avgift. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a 
§) Årlig kontrollavgift 
7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av 
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd multipliceras med timavgiften. 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.  

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov 

4.1.Avgiftsskyldighet för årlig kontrollavgift vid ägarbyte 

eller upphörd verksamhet 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

 

5. Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad 
året före avgiftsåret. 
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6. Avgifter 
6.1. Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning av att den övergått 
till en ny aktör. 

6.2. Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda tid kontrolltid enligt 6 § 
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

6.3. Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen i de fall 
där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

6.4. Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

6.5. Avgift för exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid en 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerande anläggningen. 
6.6. Avgift för importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.  
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

6.7. Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas en 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 
 

7. Eftergift eller nedsättning av avgift i enskilt ärende  
18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd sätta ned avgiftsbeloppet helt eller 
delvis. Detta gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 § En sådan avgift får 
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår får 
nämnden besluta att ingen avgift ska tas ut av aktören under kalenderåret. Detsamma gäller andra 
avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är 
ekonomiskt motiverat att ta ut en avgift. 

8. Mervärdesskatt 
Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. 

9. Avgiftens erläggande  
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom Nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

10.Överklagande 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

11. Övergångsbestämmelser 

§ 21 För ärenden som inkommit före juni månad 2022 ska den då gällande taxan tillämpas. 
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Datum  

2019-10-02 
Diarienummer 

2019/3899-1 
Ärendetyp 

7.5.5.0 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 

 
 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning 
och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) 
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur 
kran till konsument, och  

2. Snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. Registrering av anläggning 

3. Årlig offentlig kontroll 

4. Uppföljande kontroll som inte var planerad 

5. Utredning av klagomål 

6. Exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

7. Importkontroll 

8. Offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd efter handläggning. 

  



 
 

 

 
 
 

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 242 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i 
taxan. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas en avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

Avgift för registrering 
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid 

Årlig kontrollavgift 
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tilldelat eller 
beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 2. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 
timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift omfattar 
kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt 
kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott 
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den 
nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 
har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och 
utförts för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning av nedsättning av avgift 
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får Nämnden för Miljö & Hälsskydd i ett enskilt ärende besluta ändra 
avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 
Nämnden för Miljö & Hälsskydd för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §. 

Avgift importkontroll 
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 9 §, betala avgift till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen 
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-
bestämmelser som förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, 
och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom dess Nämnd för 
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet av avgift eller faktura. 

Överklagande 
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 

Bestämmelsen om timavgift i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 
2020. I ärendet där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas i stället till och med den 31 december 



 
 

 

 
 
 

2019 tidigare beslutad timavgift 1 242 kronor. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som 
inkommer till nämnden under denna period. 

 

 

 

 

Marianne Löfgren  
Enhetschef för Livsmedel och Serveringstillstånd 
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§ 103 Dnr 2021-00744 
Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, Göteborgsregionens 
kommunalförbund, godkänd av förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har, som en följd av ett förslag till 
reviderad organisation för GR, sett över förbundsordningen så att den ska stämma 
överens med de beslutade organisationsförändringarna.  

Den 15 juni 2021 godkände Göteborgsregionens förbundsfullmäktige den reviderade 
förbundsordningen och skickade ut den för fastställande till sina medlemskommuner. 
Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga medlemskommuner ta 
ställning till att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR. 

Under hösten 2021 bad GR medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut om 
reviderad förbundsordning på grund av ett pågående mål om överklagande i 
förvaltningsrätten som inkom i juli 2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga 
avgörande i ärendet dröjer vill GR nu att ärendet ändå ska behandlas i 
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s planering ska ärendet 
behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i 
förbundsfullmäktige den 14 juni 2022. 

Utöver ett antal redaktionella ändringar har förbundsordningen reviderats när det 
gäller antalet ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige. Likaså har skrivningen 
rörande förbundsstyrelsen och hur ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsens utses 
setts över. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 122 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut om överklagade beslut vid GR:s 
förbundsfullmäktigesammanträde, 2021-07-16 
Göteborgsregionen förbundsfullmäktige 2021-06-15, § 100 
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive protokollsutdrag från 
förbundsstyrelsen och förslag till reviderad förbundsordning, 2021-05-19 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-03-29 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 122 Dnr 2021-00744 
 
Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, Göteborgsregionens 
kommunalförbund, godkänd av förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har, som en följd av ett förslag till 
reviderad organisation för GR, sett över förbundsordningen så att den ska stämma 
överens med de beslutade organisationsförändringarna.  

Den 15 juni 2021 godkände Göteborgsregionens förbundsfullmäktige den reviderade 
förbundsordningen och skickade ut den för fastställande till sina medlemskommuner. 

Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga medlemskommuner ta 
ställning till att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR. 

Under hösten 2021 bad GR, medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut 
om reviderad förbundsordning på grund av ett pågående mål om överklagande i 
förvaltningsrätten som inkom i juli 2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga 
avgörande i ärendet dröjer vill GR nu att ärendet ändå ska behandlas i 
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s planering ska ärendet 
behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i 
förbundsfullmäktige den 14 juni 2022. 

Utöver ett antal redaktionella ändringar har förbundsordningen reviderats när det 
gäller antalet ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige. Likaså har skrivningen 
rörande förbundsstyrelsen och hur ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsens setts 
över. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut om överklagade beslut vid GRs 
förbundsfullmäktigesammanträde, 2021-07-16 
Göteborgsregionen förbundsfullmäktige, 2021-06-15, § 100 
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive protokollsutdrag från 
förbundsstyrelsen och förslag till reviderad förbundsordning, 2021-05-19 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, Göteborgsregionens kommunalförbund, godkänd av 
förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har, som en följd av ett förslag till reviderad organisation 
för GR, sett över förbundsordningen så att den ska stämma överens med de beslutade 
organisationsförändringarna.  

Den 15 juni 2021 godkände Göteborgsregionens förbundsfullmäktige den reviderade 
förbundsordningen och skickade ut den för fastställande till sina medlemskommuner. 

Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga medlemskommuner ta ställning till att 
fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR. 

Under hösten 2021 bad GR, medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut om reviderad 
förbundsordning på grund av ett pågående mål om överklagande i förvaltningsrätten som inkom i juli 
2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga avgörande i ärendet dröjer vill GR nu att ärendet ändå ska 
behandlas i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s planering ska ärendet 
behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i förbundsfullmäktige den 14 juni 
2022. 

Utöver ett antal redaktionella ändringar har förbundsordningen reviderats när det gäller antalet 
ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige. Likaså har skrivningen rörande förbundsstyrelsen och 
hur ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsens setts över. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22 

Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut om överklagade beslut vid GRs 
förbundsfullmäktigesammanträde, 2021-07-16 

Göteborgsregionen förbundsfullmäktige, 2021-06-15, § 100 

Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive protokollsutdrag från förbundsstyrelsen och förslag till 
reviderad förbundsordning, 2021-05-19 
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Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 

Beskrivning av ärendet 
Revideringen av förbundsordningen är en konsekvens av en förändring av den politiska organisationen 
som GR har arbetat med att ta fram. Förslaget till förändringar godkändes av GR:s 
förbundsfullmäktige den 15 juni 2021. Omorganiseringen ska träda i kraft den 1 januari 2023. 

Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga tolv medlemskommuner ta ställning till 
och fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR innan den börjar gälla. 

Under hösten 2021 bad GR, medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut om reviderad 
förbundsordning på grund av en pågående överklagan i förvaltningsrätten som inkom till 
förvaltningsrätten i juli 2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga avgörande i ärendet dröjer vill GR 
nu att ärendet ändå ska behandlas i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s 
planering ska ärendet behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i 
förbundsfullmäktige den 14 juni 2022. 

Förändringarna i förbundsordningen är utöver ett antal redaktionella ändringar följande: 

 Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver 
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en 
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet ledamöter utsedda 
av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans 
ökat med en. 

 Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska 
vara minst 24, jämte minst 13 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade 
valresultatet för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade 
uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. 
Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska 
beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas vid behov så 
att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad. 

 § 4.3 Styrelsens beredningsgrupper 
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta beredningsgrupper 
knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 

 Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, 
nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 

Eftersom förändringarna som föreslås i förbundsordningen är en konsekvens av den beslutade 
förändringen av den politiska organisationen av GR, har kommunledningskontoret inga invändningar 
mot förslaget. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

Det kan dock konstateras att förändringarna kan innebära en halvering av antalet ledamöter och 
ersättare i förbundsfullmäktige för Kungsbackas del. Antalet representanter för Kungsbacka i 
förbundsstyrelsen bedöms dock inte påverkas i någon större utsträckning. 

Revidering av förbundsordningen innebär när det gäller stycket om förbundsstyrelsen också ett 
förtydligande rörande hur ledamöter och ersättare utses, vilket är positivt. 

Kommunledningskontoret ser också att det är positivt att förbundsstyrelsens arbetsgrupper byter namn 
från styrgrupper till beredningsgrupper eftersom det bättre harmonierar med arbetsgruppernas uppdrag. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 
Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-06-15 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 100. Reviderad förbundsordning för GR 

Diarienummer: 2021-00096 

Beslut 

Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga godkänns och den 

reviderade förbundsordningen sänds ut för fastställande av 

förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid 

sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen föreliggande förslag. 

Förslaget är en följd av att fullmäktige vid dagens sammanträde godkänt 

förslag till reviderad politisk organisation för GR.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Pernilla Övermark  

Ordförande 

 

Camilla Widman 

Justerare 

 

Kristian Vramsten  

Justerare 
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Förbundsfullmäktige– ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Reviderad förbundsordning för 
GR 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad 

organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag 

till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade 

förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en 

följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 

förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.  

Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar 

gjorts i förbundsordningen:  

• Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i 

förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången 

av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en 

ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet 

ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses 

av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en. 

• Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns 

Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13 

ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet 

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den 

jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska 

beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från 

varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats 

som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas 

vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör 

cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad.   

• § 4.3 Styrelsens beredningsgrupper 

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt 

sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som 

beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 

• Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas 

vid val till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och 

beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 
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Förbundsfullmäktige ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096  

 

  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-05-28 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 283. Reviderad förbundsordning för GR 

Diarienummer: 2021-00096 

Beslut 

Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad 

organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag 

till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade 

förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid 

sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag till 

reviderad förbundsordning för GR. Föreliggande reviderade förslag är en följd 

av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 

förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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Förbundsordning 
 
 
 
 
 

1§ Benämning och säte 
 

Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 
 
 

2§ Medlemskommuner 
 

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund 

med förbundsfullmäktige. 
 

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma 

intressebevakning i Göteborgsregionen. 
 

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner. 

Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals 

kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också 

kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens 

samorganisation (VästKom). 

 

 

3§ Ändamål och verksamhet 
 

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs 

regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 

stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 

skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt 

hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
 

Förbundet har till uppgift att: 
 

•   Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 

förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 

•   Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 

kompetensförsörjning. 
 

•   Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss 

yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar 

avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

•   Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 

•   Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
 

•   Verka för regionala verksamheters finansiering. 
 

•   Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 

kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings 

projekt tillsammans med medlemskommunerna. 
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Förbundet har två funktioner: 
 

1. Förbundet är myndighetsutövande inom: 
 

•   Utbildning 

– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen 

samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 

medlemskommunerna emellan. 

– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 

och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 

samverkansavtal. 

– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet 

samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

gällande skollag och förordning. 
 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 
 

•   Arbetsmarknad 
 

•   Miljö och samhällsbyggnad 
 

•   Social välfärd inklusive hälso och sjukvård på delregional nivå 
 

•   Utbildning 
 

•   Näringsliv 
 

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 
 
 
 

4§ Organisation och befogenheter 
 

§ 4.1 Förbundsfullmäktige 
 

Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige. 
 

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver 

utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en 

ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter 

utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner 

tillsammans ökat med en. 
 

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 

av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 

förbundsfullmäktige. 

 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd 
 

I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse 
 

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 
 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd 

inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas 

på ett rationellt och ekonomiskt sätt. 
 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning. 
 

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
 

• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 

förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska 

vara minst 2224, jämte minst 131 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet 

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas 

styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun 

(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka 

hälften 

11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 

utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner. 
 

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 

Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 

arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 
 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till 

gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 

med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 

överlämnats till förbundet av medlemskommunerna. 

 

Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och 

revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §). 

 

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper 
 

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper 

beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift 
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde. 
 
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 

 
§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer  

Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 

angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 

ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 
 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 

ändamål enligt § 3. 
 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3. 
 

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i an 

dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 
 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens 

verksamhet. 

 

§ 4.5 Förbundssekretariat 
 

Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör 

som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning. 

 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning
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§ 4.6 Tillkännagivanden 
 

Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 

sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 

förbundets ekonomi och verksamhet 
 

Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 

verksamhet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över 

läggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid 

sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är 

ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och 

40 §§ KL. 
 
 
 

6§ Finansiering 
 

§ 6.1 Lån och borgen 
 

Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 

förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy. 

 

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader 
 

Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget för 

delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet 

vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 
 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt 

§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 

skapar mervärde för medlemskommunerna. 

 

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 

beräkning av medlemmarnas andelar. 

 

§ 6.4 Budgetprocess 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver. 
 

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti 

digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 

årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna. 

 

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 

Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet. 
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7§ Revision 
 

§ 7.1 Revisorer 
 

De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet. 

Revisorer utses för en period om fyra år. 

 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser 

Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an 

svarsfrihet. Beslutet ska motiveras. 
 
 
 

8§ Tvister 
 

Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 

sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över 

läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 

överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 

skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 

skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse. 
 

 

9§ Utträde 
 

En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden 

ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år. 
 

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 

förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation 

vid uppsägningstidens utgång 

 
 

10§ Likvidation 
 

Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt 

att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 

samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen 

förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 

verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator. 
 

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 

om kallelse på okända borgenärer. 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens 

en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 
 
 
 
 
 

www.goteborgsregionen.se 

http://www.goteborgsregionen.se/
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§ 104 Dnr 2021-00957 
Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi 

Beslut – Förslag till 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 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 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 
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 
Maria Losman (MP) yrkar på följande ändringar i klimatstrategin: 

 Tillägg efter ”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. 
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 Tillägg på valfri plats:  
Vara positiva till vindkraftsetableringar i kommunen, både på land och till 
havs.   

 Tillägg på valfri plats:  
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. 

Carita Boulwén (SD) yrkar avslag på Maria Losmans (MP) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans 
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 133 Dnr 2021-00957 
Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi 

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 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 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 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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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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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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Övergripande mål 
Vi ska nå nettonollutsläpp senast år 2045.  

Utsläpp inom Kungsbacka kommun 
Mål 1: Utsläppen inom Kungsbacka kommun ska minska med 60 % per invånare år 2030, jämfört med basåret 1990. 
 
Transporter 
Delmål 1.1: Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016. 

Bilen  
Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Kommunen undviker att 
köpa fossildrivna 
fordon.  

Definition av fordonsflotta i detta sammanhang är 
• Lätta fordon under 3,5 ton: (personbilar, transportbilar, lätta 
lastbilar, minibussar, släp, cyklar med flera).  
• Tunga fordon över 3,5 ton: (tunga lastbilar, bussar, traktorer med 
flera). 
• Arbetsmaskiner: (grävmaskiner, gräsklippare med flera). 

Rapport 
från 
Fordons-
systemet 

SE Inom ord. 
budget 

Låg - 
medel 

Direkt 

 
Bränslet  

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Följa utvecklingen för 
behovet av publika 
laddpunkter och vid 
behov föra dialog med 
marknadens aktörer. i 

  TE - Låg Indirekt 

Verka för tillgång till 
andra fossilfria 
drivmedel i kommunen 

Bevaka tillgången på andra fossilfria bränslen i kommunen. Kvalitativ/ 
kvantitativ 
bedömning 
vid årlig 
uppföljning 

Service Medelhög Medel Indirekt 



Ställa krav på fossilfria 
transporter i 
transporttjänster och 
vid entreprenader 

Enligt Fossilfritt Sverige, Transportutmaningen till år 2025. 
 
Vid fossilfria transporter och entreprenader ska biogas och el, 
inklusive vätgas, väljas i första hand. I andra hand ska etanol, RME, 
HVO100 eller andra biodrivmedel väljas, som ligger utanför 
drivmedelsbolagens reduktionsplikt, om biogas och/eller el inte är 
möjligt. 
 

Kvalitativ 
bedömning 

SE, Alla - Medel Direkt 

 

Beteendet  
Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Verka för ökade 
möjligheter för resor 
med cykel, gång och 
kollektivtrafik 

 Kvalitativ 
uppföljning 

TE, KS - Hög Direkt 

I planeringen avsätta 
platser i kommunen för 
fossilfria tankställen för 
personbilar (Biogas, 
CNG) och för lastbilar 
(Biogas, LNG). 

Här skulle även platser för vätgasstationer kunna ingå. Kvalitativ 
uppföljning 

KS Låg Medel Direkt - 
Indirekt 

  



Främja samordnade 
transporter 
 

Fortsätta arbetet med samordnade transporter. Undersöka 
möjligheterna för ökad samordning av varutransporter över 
kommungränser eller med andra aktörer 

Statistik 
samordna
de 
transport
er 

KS - Låg Direkt 

Aktivt inspirera till 
hållbart resande 

I samarbete med relevanta aktörer från näringsliv och ideell sektor 
öka kunskap kring och inspiration kring hållbart resande. 

Antal 
initiativ 
per år 

KS och 
TE 

- Medel 
- Hög 

Indirekt 

Samla och 
tillgängliggöra data 
inom klimatområdet. 

Med hjälp av exempelvis Power BI kunna samla och visa klimatdata. 
Underlag för analys på kommunnivå men successivt framöver även 
på förvaltnings- och enhetsnivå. 

 KS Låg Låg Direkt 

 

Förnybar energi 
Delmål 1.2: Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år 2030 jämfört med år 2016 

Delmål 1.2: Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter ska helt fasas ut till år 2030 

Förnybar elproduktion 
Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Solceller på kommunens 
egna byggnader  

Vid nybyggnation och successivt på gamla. Installerad 
effekt. 
Andel av 
total 
elförbrukni
ng. 

KS, SE Inom 
budget 

Låg - 
medel 

Direkt 

Vid markanvisningar och 
andra tävlingar prioriterar 
kommunen anbud som 
bidrar till minimal 
klimatpåverkan sett ur ett 
livscykelperspektiv. 

 Andel 
markanvisn
ingar med 
minimal 
klimatpåve
rkan 

KS -  Medel Direkt 



Använda detaljplan för 
att optimera för solenergi 
och maximerad 
energieffektivitet. 
 

Arbeta med olika målsättningar och riktlinjer i detaljplan för att 
optimera användning solenergi.  
 
 

Kvalitativ/ 
kvantitativ 
bedömning 

KS -  Låg-
Medel 

Indirekt 

Vara positiva till 
etablering av solcells-
parker i kommunen 

 Installerad 
effekt 

KS -  Låg-
Medel 

Indirekt 

Krav på solenergi eller 
andra förnyelsebara 
energislag vid 
nybyggnation av 
verksamhetslokaler eller 
flerbostads-hus. 
 

Ställa krav på förnybar energi vid byggnation. 
Krav när vi är markägare. 
 
Privat markägare = Dialog 

Infört i 
plan-
program 
eller 
markanvisn
ing 

KS -  Medel Direkt 

Stödja kommuninvånare 
med information om 
förnybar energi 

Energirådgivning (Energimyndigheten sätter målen) 
Informationsinsatser 

Ordinarie 
inventering 

SE Låg Medel Indirekt 

Främja utvecklingen mot 
smarta elnät 

Använda innovativ teknik exempelvis V2G och annan energilagring Kvalitativ 
/kvantitativ 
bedömning 

SE, Alla -  Medel
-Hög 

Direkt 
och 
Indirekt 

 

  



Energieffektivisering 
Delmål 1.3: Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30 % till år 2030 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Kommunens information 
om Miljöanpassat 
byggande uppdateras 
kontinuerligt och är en 
naturlig del av 
Bygglovsprocessen. 

 Uppdateras 
ja/nej 
Andel av 
bygglov där 
Miljöanpas
sat 
byggande 
kommunice
rats. 

BN -  Låg Direkt 

Projekterings-
anvisningarna för 
kommunala byggprojekt 
ska bidra till minimal 
klimatpåverkan sett ur ett 
livscykelperspektiv. 

 Uppföljning
: CO2 /BTA 
(per 
anvisning 
och totalt 
bestånd)   

SE Låg Medel  Direkt 

Att testa och använda ny 
teknik för begränsad 
klimatpåverkan ska vara 
ett förstaval i 
kommunens 
byggverksamhet. 

 Kvalitativ 
redovisning 

SE Låg Medel Direkt 

Effektivare utnyttjande av 
kommunens lokaler. 

Lokalplan Energiförbr
ukning i 
kommunen
s lokaler 
per 
invånare 

Alla Bespari
ng 

Låg - 
Medel 

Direkt 



Fortlöpande minska 
energiförbrukningen i 
befintligt lokalbestånd  

Hitta de sämsta och åtgärda Uppföljning
: CO2 / BTA 
(befintliga 
lokaler) 

SE, Alla Bespari
ng 

Låg - 
Medel 

Direkt 

Förvaltningarna ska 
kunna styra sin 
energiförbrukning där 
sparsamhet ger utfall på 
hyran. 

Förvaltningarna ska få utbildning i energisparåtgärder. 
Förvaltningarna/verksamheterna ska kunna följa sin 
energiförbrukning/kostnad. 
Revidering av hyran görs f n vart 3:e år. 

Uppföljning
: CO2 / BTA 
(befintliga 
lokaler) 

SE, Alla Bespari
ng 

Låg Direkt 

Samarbeta med näringsliv 
och andra aktörer inom 
energieffektivisering 

Inkludera detta i arbetet med energiplan Kvalitativ 
bedömning 

Alla Låg-
Medel 

Hög Direkt 
och 
Indirekt 

Ta fram en energiplan för 
Kungsbacka kommun 

Lag (1977:439) om kommunal energiplanering  
1 §   Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi 
samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. 

Kvalitativ 
bedömning 

KS Låg Låg Direkt - 
Indirekt 

Fortsätta ställa högre 
krav än Boverkets för 
kommunala byggnader 

Kommunala byggnader ska byggas för en energianvändning som 
motsvarar maximalt 75 % av Boverkets krav. 

Kvalitativ 
bedömning 

Service - - Direkt 

  



Ställa krav på 
energieffektivitet vid 
inköp av anläggningar, 
maskiner och elektriska 
produkter 

Verka för att använda LCC-utvärdering av upphandlingar Kvalitativ/ 
kvantitativ 
bedömning 

SE, Alla Låg Låg – 
Medel 

Direkt 

 

Utsläpp från konsumtion  
Mål 2: Klimatneutral kommunal konsumtion senast 2045 

 
Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Ta fram ett verktyg som 
mäter kommunens CO2-
utsläpp från kommunens 
konsumtion. 

 Andel varu-
grupper 
som mäts 
och 
redovisas 

SE, Alla Låg Låg Direkt 

Minimera klimatpåverkan 
vid byggnation 

Exempel: Minimera behovet av resurser, Hitta rätt systemval, 
Använd rätt material på rätt plats 
 
Alltid ställa krav på hållbarhetscertifiering vid inköp med trävaror. 
Om privat markägare – dialog. 

Antal BTA SE - - Direkt 

Fortsätta arbetet framåt 
genom att styra 
upphandling, planering 
och inköp av livsmedel 
mot bästa möjliga 
klimatnytta 

Minska utsläppen av CO2 till 1,0 kg ekv/kg till 2030. Indikator i 
Compare 

SE Bespari
ng 

Medel Direkt 

Fortsätta arbetet med att 
minska matsvinnet 

Arbetet fortsätter och framarbetade metoder och arbetssätt 
kommer att implementeras i ordinarie drift.  
Informationsinsatser fortsätter liksom det givande samarbete med 
andra förvaltningar Pågående samarbete har ökat förståelsen för 

Andel som 
slängs 

SE Bespari
ng 

Låg - 
Medel 

Direkt 



varandras uppdrag och har på så sätt gynnat vägen mot 
hållbarhetsmålen. 
 

Se över renhållningstaxan 
så den mer bidrar till 
återvinning. 

Jmf delmål i Avfallsplan: Matsvinn från hushåll ska minska med 50 
% per invånare.) 

Kvalitativ 
bedömning 

TE Låg Låg - 
Medel 

Direkt 

Använda produkter, 
byggmaterial och 
inventarier så länge som 
möjligt genom att 
använda intern 
bytesmarknad i större 
utsträckning 

Bland annat utredda former för intern bytesmarknad. Andel 
återanvänt 
jmf totalt 
inköp per 
varugrupp 

SE Bespari
ng 

Medel Direkt 

Ordna en lokal för 
återvinsten – central 
hantering av inventarier. 

 Kvalitativ 
uppföljning 

SE Låg Medel Direkt 

Innan nyinköp av 
inventarier (och andra 
utvalda produktgrupper) 
ska vi först försöka lösa 
behovet genom 
återanvändning. 

 kvot 
cirkulärt/ny
köp 

SE, Alla Bespari
ng 

Medel Direkt 

Nyttja cirkulära tjänster 
för att underhålla och 
laga produkter och 
inventarier, för att öka 
deras livslängd så mycket 
som möjligt 

 Andel 
(kostnad) 
cirkulära 
tjänster av 
totala 
tjänster. 

Alla Bespari
ng 

Låg Direkt 

Underlätta för den 
privata 
återbruksmarknaden för 
byggavfall 

Kompletterar mål och åtgärder i Avfallsplan Kvalitativ 
uppföljning 

TE, KS - Medel Indirekt 



Säkerställa platser lokalt i 
kommundelarna för 
godshantering, återbruk 
och återvinning. 

Jmf mål i Avfallsplan: Plats för avfallets infrastruktur, från 
uppkomst till mottagningsanläggning, säkras i detaljplaner och 
bygglov. 

Kvalitativ 
uppföljning 

KS -  Medel Direkt - 
Indirekt 

 

Flyg 
Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Verka för goda 
tågförbindelser 

Arbeta för att det ska finnas goda tågförbindelser till Göteborg, 
Stockholm och Malmö/Köpenhamn så att tåg kan vara ett möjligt 
alternativ 

Resor med 
kollektiv-
trafik 
 
Tjänste-
resor med 
tåg 

KS - Stor På 
omvägar 

 

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

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Gynna tekniker för att 
uppnå negativa utsläpp 
där det är tillämpbart 

Undersöka möjligheterna för att uppnå negativa utsläpp med hjälp 
av tekniska lösningar 

Kvalitativ 
bedömning 

Alla - - Direkt 

Utreda om kommunala 
skogar kan användas för 
negativa utsläpp. 

 Kvalitativ 
uppföljning 

KS Låg Medel Direkt 

 

  



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.  

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Identifiera i vilka 
kommunala 
verksamheter och 
processer 
klimatanpassning 
behöver inkluderas. 

En genomgång av hela organisationen görs för att se var 
klimatförändringarnas effekter har betydelse. I samband med det 
identifieras mottagare/funktioner/processer för fortsatt 
klimatanpassning. 

Kvalitativ 
uppföljning 

KS, Alla - Låg Direkt 

Ta fram en 
förvaltningsövergripand
e 
klimatanpassningsplan. 

Verksamheternas åtgärder för klimatanpassning samlas i en 
gemensam plan, vilket underlättar samverkan, samordning och 
uppföljning. 

Kvalitativ 
uppföljning 

KS - Låg Direkt 

Ta hänsyn till effekterna 
av ett förändrat klimat 
vid riskbedömningar i 
kommunens arbete 
med risk- och 
sårbarhetsanalyser, 
kontinuitetshantering 
och krisberedskap i 
stort. 

 Kvalitativ 
uppföljning 

KS, Alla - Medel Direkt 

Ta hänsyn till effekterna 
av ett förändrat klimat i 
planer och program för 
den fysiska planeringen. 

 Kvalitativ 
uppföljning 

KS - Medel Direkt 

Inventera kommunala 
fastigheter som 
riskobjekt för 
översvämning. 

 Andel 
inventerad
e 

SE Låg Medel Direkt 

  



Identifiera och utveckla 
kommunala miljöer där 
växtlighet kan fungera 
som solskydd. 

Växtlighet gynnar även fördröjning av vattenflöden i våra samhällen. Ytor (kvm) SE - Låg Direkt 

Identifiera och åtgärda 
kommunala fastigheter 
som riskobjekt för 
värme/hetta. 
 

 Antal 
objekt 

SE - Medel Direkt 

Skydda Kungsbacka stad 
med ett yttre 
översvämningsskydd 
mot höga havsnivåer. 

En fysisk barriär anläggs mellan staden och havet. En port i 
Kungsbackaån kan stängas och åns flöde pumpas då över barriären. 

--- Kommu
n + 
eventue
lla 
externa 
aktörer 

Invester
ing. 
Eventue
llt 
möjlighe
ter till 
bidrag 
och 
medfina
nsiering 

Hög Direkt - 
Indirekt 

 

 
 



Uppföljning och analys av 
målen 
från Klimatstrategi för Kungsbacka kommun, 
KF 2018-12-13 § 257 
 

 
 

   



Utsläppen inom Kungsbacka kommun ska minska med 60 % per 
invånare år 2030, jämfört med basåret 1990.  
Målet är sitter ihop med målbilden att vi ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. Målet följs upp 
årligen genom de kommunövergripande inventeringar som görs inom ramen för borgmästaravtalet. 

Hittills har det genomförts fem stycken inventeringar. En för basåret 1990, samt för åren 2016, -17, -
18 och 2019. Metoden för inventeringen är så lik som möjligt för samtliga år för att få en bra 
jämförelse. Inventeringarna har godkänts av Borgmästaravtalets kansli och görs enligt deras 
instruktioner1. 

 

Årtal Utsläpp totalt (ton CO2e) Utsläpp per invånare (ton CO2e) 

1990 217 588 4,01 

2016 186 385 2,32 

2017 179 057 2,18 

2018 175 772 2,11 

2019 169 442 2,03 

Resultaten av inventeringarna visar att utsläppen under åren 2016-2019 minskat med ca 17 000 ton 
koldioxidekvivalenter (CO2e, ett sätt att räkna om flera växthusgaser till en gemensam nämnare för att 
enklare kunna göra jämförelser). Eftersom invånarantalet samtididigt har ökat är minskningen per 
invånare procentuellt större än den totala förändringen, knappt 0,3 ton CO2e per person och år. 

I grafen ovan är en tänkt linje ritad från basåret 1990 fram till målåren 2030 samt 2045. Om de årliga 
inventeringarna hamnar under linjen ger det en indikation på att vi är på väg åt rätt håll för att nå 
målen. Samtliga inventeringar för åren 2016-2019 ligger under linjen och den sjunkande trenden ser ut 
att vara stabil. Framåt i texten försöker vi ge förklaraingar till detta utifrån respektive delmål. 

 
1 Statistik och siffror om energi och utsläpp i denna rapport kommer från denna inventering, om inget annat 
anges. Inventeringen bygger på statistik från flera källor, framför allt Statistiska centralbyråns kommunal- och 
regional energistatistik samt Trafikanalys och Länsstyrelsernas körsträckedata och emissionsdatabas. 
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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 som ingår i borgmästaravtalet. 

 

Trenden för utsläppen från transportsektorn är sjunkande. Det är framför allt denna minskning som ger 
stor påverkan på de totala utsläppen. Genom att dra en trendlinje genom de fyra datapunkter vi fått 
från inventeringarna 2016-2019 kan vi få en indikation på om vi är på rätt väg att uppnå delmålet för 
år 2030. Analysen visar att vi är på rätt väg men att det måste gå snabbare om vi vill vara säkra på att 
uppnå målet. En fortsatt linjär trend visar att vi skulle hamna väldigt nära, men något över våra mål till 
år 2030. 

Anledningen till att utsläppen sjunker inom transportsektorn är flera. Vi har undersökt några 
indikatorer som påverkar. Notera att vissa indikatorer även inkluderar år 2020 då det i vissa fall har 
hunnit komma data för detta. 
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Körsträckan per invånare minskar2 
vilket innebär att varje invånare kör 
mindre och mindre bil för varje år. Denna 
trend har vi sett i fler kommuner. Det är 
osäkert varför körsträckan minskar och 
därmed även osäkert om trenden kommer 
att hålla i sig. Notera att denna indikator 
även täcker år 2020 där det även kan 
finnas viss pandemieffekt. 

Antal elbilar ökar kraftigt3 vilket 
minskar utsläppen per körd kilometer. 
Framför allt ökar antalet personbilar med 
eldrift, men även lätta lastbilar ökar från 
låga nivåer. Också el- och laddhybrider 
ökar, men inte lika kraftigt som rena 
elbilar. Utvecklingen för fordon med 
biogas eller andra rena biodrivmedel är 
mer osäker. 

Kommunens fordonsflotta minskar 
utsläppen4. Den kommunala 
fordonsflottan har visserligen en ganska 
marginell effekt på totalen, men desto 
större påverkan på de utsläpp vi har direkt 
rådighet över. Siffrorna från 2020 är 
beräknade på ett delvis annorlunda sätt 
men borde vara jämförbara ändå. Flera 
åtgärder i klimatstrategin har varit 
inriktade mot kommunens tranportutsläpp. 
Bland annat att inte köpa in fossildrivna 
fordon och att införa ett klimatväxlings-
system för att minska tjänsteresor med 
fossila bränslen, vilka minskade 52 % mellan 2019 och 2020, vilket dock även är en pandemieffekt5. 

Dessa indikatorer är lokala, som vi kan följa upp i Kungsbacka kommun. Det finns även ett antal 
nationella trender som påverkar utsläppen. Fordonsflottan blir bränslesnålare6 vilket såklart innebär 
lägre utsläpp per körd kilometer. Nationellt ökar också låginblandningen av biobränslen i fossil 
bensin och diesel7 vilket ger en direkt minskning av utsläppen av fossil CO2 i befintlig fordonspark. 

Flera av kommunens åtgärder i klimatstrategin är riktade mot utsläppen från transporter. Projekt som 
På egna ben och Vintercyklist har genomförts för att uppmuntra till ett hållbart sätt att resa.

 
2 Länsstyrelsernas körsträckedata och emissionsdatabas https://www.rus.se/ 
3 Myndigheten Trafikanalys https://www.trafa.se/ 
4 Kommunens eget system, Frida 
5 Kungsbacka kommuns hållbarhetsbokslut 2020 
6 Myndigheten Trafikanalys 
7 Energimyndighetens årliga drivmedelsrapporter 
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Delmål: Förnybar energi 

Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år 2030 
jämfört med år 2016 
Förnybar el produceras idag inom Kungsbacka kommun genom vindkraft, småskalig vattenkraft och 
solenergi. Produktionen har gått upp sedan 2016, främst på grund av utbyggnaden av solenergi som 
har ökat kraftigt. Men den största delen av den förnybara elen kommer fortsatt från vindkraft. I 
kommunen finns 13 vindkraftverk som tillsammans producerade över 80 % av den totala förnybara 
elen år 2020. 

 

Årtal Totalt (GWh) Vind (GWh) Sol (GWh)** Vatten (GWh) 

2016 92,1 87,9* 3,1 1,0 

2017 94,6 87,9* 5,1 1,6 

2018 97,6 87,9* 8,3 1,4 

2019 100,9 87,9* 11,5 1,5*** 

2020 107,0 87,9* 17,6 1,5*** 

* Beräkning baserad på ett normalår varför siffran är samma vid oförändrat antal verk i drift 
** Schablonberäkning på produktionen på 1 GWh (1000 MWh) per installerad MW 
*** Schablonberäkning 
 
Som grafen och tabellen ovan visar stiger produktionen av förnybar energi, men inte tillräckligt snabbt 
för att uppnå målet om fördubblad produktion. Om trenden fortsätter linjärt kommer målet att missas 
med ca 20-25 GWh år 2030. 
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Utbyggnaden av solceller de senaste åren 
står för i princip hela ökningen av förnybar 
elproduktion sedan 2016. Vi kan också se 
att utbyggnadstakten är accelererande. I 
kommunen finns nu över 1000 nätanslutna 
solcellsanläggningar av varierande storlek. 
År 2020 var den installerade effekten 17,6 
MW vilket ungefär motsvarar en årlig 
produktion av lika många GWh8. Om 
trenden fortsätter accelerera kan 
utvecklingen gå snabbare än den linjära 
prognosen. 

Kommunen har själv installerat en stor mängd solceller. Totalt hade vi 2020 37 st anläggningar med 
sammanlagt ca 15 675 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. 2020 var 6,7 procent av 
konsumerad energi egenproducerad och mer än 99 procent var fossilfri 

För att nå målet måste utbyggnaden av förnybar energi i kommunen gå snabbare. Utbyggnaden 
av solenergi behöver fortsatt accelerera. Andra sätt att öka takten är genom utbyggnad av andra 
förnybara energislag som t.ex. vindkraft, vattenkraft och biobränsleanläggningar. 

Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter ska helt 
fasas ut till år 2030 
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 (som dessutom 
var mycket högre då) samt ingick till större del än idag i energimixen för fjärrvärme. Idag står dessa 
utsläpp av ca 3-4 % av de totala utsläppen. 

Tyvärr är data för eldningsolja och diesel för andra ändamål än transporter svårtolkad och av låg 
kvalitét. Anledningar kan vara att den omfattas av sekretess, då det är relativt få verksamheter som 
beställer olja, vilket påverkar upplösningen. Dessutom beräknas den på leveranser, inte på användning. 
Om en stor kund har gjort ett inköp på ena eller andra sidan av årsskiftet har alltså stor betydelse, 
vilket gör att det finns mycket stora skillnader mellan enskilda år. Vi bedömer därför inte att vi kan dra 
några generella slutsatser av inventeringen ännu då det inte går att följa några trender. 

Inom kommunens lokaler har dock 4 oljepannor blivit 1. Sedan 2016 har alla utom en panna, på 
Ekenässkolan, tagits ur drift. 

 

 

 

 

 

 
8 Källa: Energimyndighetens statistik över nätanslutna solcellsanläggningar per kommun. 
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Delmål: Energieffektivisering 
Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30% till år 2030 
Inventering av energianvändning är basen i den utsläppsinventering som görs inom ramen för 
borgmästaravtalet. Energieffektivisering och att minska energianvändningen är ett effektivs sätt att 
minska utsläppen av växthusgaser. Kungsbacka kommuns mål på området är uttryckt som att minska 
energianvändningen per invånare med 30% till 2030 jämfört med år 2016. 

År MWh 
per inv. 

2016 18,2 

2017 17,1 

2018 16,8 

2019 15,7 

 

Trenden för energianvändning per invånare i Kungsbacka är tydligt nedåtgående. Mellan 
inventeringen år 2016 och 2019 har användningen minskat med nära 14%. Minskningen har alltså gått 
relativt fort och fortsätter trenden i samma takt kommer målet till 2030 att uppnås med råge. Det finns 
dock många osäkerheter i data samt hur stabil trenden är. 

Energidata för uppvärmning bör normalårskorrigeras för att kunna jämföra mellan år. Det innebär att 
data räknas om med en schablon beroende på hur vädret varit under det specifika året, med tanke på att 
mer energi för uppvärmning går åt under de år som haft en särskilt kall vinter. För de data vi följer upp 
är det inte möjligt att genomföra normalårskorrigering för all energidata, vilket kan påverka 
slutresultatet. 

Energidata för industri kan ofta omfattas av sekretess, vilket gör att en del siffror kan vara uppskattade 
och på andra sett osäkra. I Kungsbacka står industrin för en ganska liten del av energianvändningen 
och detta borde därför inte få ett så stort genomslag på totalen. 
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Om vi bryter ner siffrorna per sektor 
kan vi se att de största energi-
besparingarna har gjorts inom 
sektorerna bostäder och transport. 
Minskningen inom transport beror på 
liknande anledningar som 
diskuterades tidigare i dokumentet, 
framför allt en energieffektivare 
fordonsflotta samt en minskad 
körsträcka per invånare. Inom 
bostäder har vi inte några ytterligare 
indikatorer i dagsläget att förklara 
minskningen. Men energieffektivare 
bostäder och hushållsapparater, 
smartare användning av energi för 
uppvärmning spelar säkert in. 
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Utsläpp från konsumtion 
Kommunen har inget eget delmål kring utsläppen från konsumtion, eller konsumtionsbaserade utsläpp 
som de också kallas. Däremot finns det flera åtgärder i klimatstrategin som rör konsumtionsbaserade 
utsläpp. 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. 

En illustration för att 
visa skillnader och 
likheter mellan olika sätt 
att beräkna utsläpp, 
geografiska eller 
konsumtionsbaserade. 
Figuren är ej skalenlig 
men de konsumtions-
baserade utsläppen är 
mycket större än de från 
de geografiska området. 

 

 

 

 

I ett examensarbete som genomfördes 2018 vid Lunds universitet så uppskattades utsläppen från 
kommunens konsumtion, invånarnas flygresor och livsmedelskonsumtion. Resultaten beräknades per 
invånare och visade att de konsumtionsbaserade utsläppen inom dessa kategorier i Kungsbacka är 
höga. Modellen som användes kan dock inte användas för att följa upp resultaten så för att kunna följa 
utsläppen över tid behöver andra metoder användas. 

 

Bild från en presenta-
tion baserad på 
examensarbetet som 
visar geografiska 
utsläpp från olika 
sektorer (vänster), 
jämfört med konsum-
tionsbaserade utsläpp 
från flyg, livsmedel och 
kommunens konsum-
tion (höger). 
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Kommunen har genomfört flera åtgärder som minskar de konsumtionsbaserade utsläppen, och även 
om effekten ibland är svår att mäta är potentialen för att minska utsläppen stor. Inom 
måltidsverksamheten finns både stora möjligheter att påverka utsläpp och verktyg för att mäta effekten 
av detta. Projekt för att minska matsvinnet har pågått under 2020 och 2021. Matsvinnet mäts dagligen 
på alla skolor och förskolor. Under 2020 var svinnet ca 110 ton vilket motsvarar 13 procent av en 
referensportion på 405 g. Målsättningen följer för närvarande FN:s mål 2030, dvs 30 g svinn per 
portion. För att nå detta mål behöver vi komma ner till att slänga max 65 ton. Måltider har arbetat 
vidare med att minska matens klimatpåverkan. Sammantaget har matens klimatpåverkan minskat de 
senaste åren och var 2020 1,93 kg CO2e/kg inköpt livsmedel vilket är en liten minskning jämfört med 
2019 då vi nådde 2,0 som var den tidigare målnivån. 

  



Kungsbacka kommun ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både 
inom kommunen och utanför kommunens gränser 
Negativa utsläpp innebär att koldioxid binds från atmosfären, vilket direkt minskar halterna. Detta kan 
åstadkommas på flera olika sätt. Det finns ett flertal tekniker som binder koldioxid direkt ur 
atmosfären, som testas i mindre skala i olika delar av världen idag. Men det vanligaste och enklaste 
sättet att binda koldioxid är genom att på olika sätt använda växter och algers naturliga upptag, och på 
olika sätt bevara detta, t.ex. genom att förbränna biomassa och samla in koldioxiden (CCS, Carbon 
Capture and Storage) eller genom att bevara och plantera ny skog. 

Målet om negativa utsläpp är framtaget för att vara en förutsättning att nå nettonollutsläpp. Både 
Sveriges nationella klimatmål och internationella åtaganden som parisavtalet kräver, i någon mån, att 
negativa utsläpp kompenserar för utsläpp som fortsatt kommer ske. FNs klimatpanel IPCC beräknar 
att det krävs stora negativa utsläpp för att nå 1,5-gradersmålet, för samtliga scenarier de använder. 

I kommunens klimatstrategi finns åtgärder om att använda trä vid byggnation, ställa hållbarhetskrav på 
trävaror och även gynna tekniker för negativa utsläpp där detta är tillämpbart. Det är svårt att följa upp 
vilken effekt detta ger, varför det inte går att säga något om trender. Huruvida vi når målet behöver 
bedömas kvalitativt. 

  



Mål om klimatanpassning: Vi ska kontinuerlig arbeta för att säkra 
kommunen inför direkta klimateffekter och vi ska ha en god 
beredskap för att hantera indirekta klimateffekter. Senast år 2040 ska 
vi ha en lösning på plats för att hantera de viktigaste utmaningarna.  
Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag, och 
att förbereda oss för de förändringar vi kan förutse kommer ske i framtiden. Klimatförändringarna kan 
ge upphov till både direkta effekter, t.ex. kraftigare översvämningar, varmare temperaturer och längre 
odlingssäsong, samt indirekta effekter, t.ex. klimatdriven migration och annan möjlig påverkan på 
Kungsbacka av vad som sker i andra länder. Fler risker med ett förändrat klimat beskrivs i 
kommunens klimat- och sårbarhetsanalys som ligger som underlag till klimatstrategin 2018. 

Kommunens mål inom klimatanpassning handlar om att klimatanpassning behöver inkluderas i alla 
delar av planeringen där de är relevanta. Framför allt inom kommunens arbete med risk- och 
sårbarhetsanalyser och inom den fysiska planeringen. Risk- och sårbarhetsanalys är ett uppdrag som 
kommunen har att sammanställa var fjärde år. Senaste uppdateringen är från 2019 och inkluderar 
klimatscenarier och åtgärdsförslag för kommunens verksamheter, särskilt inom scenarierna 
översvämning och värmebölja som bedömdes som mest relevanta. Inom fysisk planering har 
klimatanpassning fått ett större fokus sedan klimatstrategin antogs. Inte minst i kommunens nya 
översiktsplan där klimatanpassning ingår i flera delar. 

Klimatanpassning är ett långsiktigt arbete. Uppföljning om hur klimatriskerna ändras och hur 
planeringen påverkar verksamheter beror på många faktorer och behöver följas upp under längre tid 
för att kunna utvärdera effekterna. 



 

 

  



 

 

 

I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) 

och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa klimatpåverkan. 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. Därför tar vi nu fram en ny 

klimatstrategi där vi samlar kommunens klimatmål, både på kort och lång sikt.  

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. 

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. 

 

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 

åtgärder vi behöver arbeta med för att uppfylla målen, minska utsläppen och klara 

klimatanpassningen. När det gäller utsläpp är målen uppdelade på olika områden. 

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  

• Åtgärdsplan för klimatanpassning sammanställs senast 8 november 2020  

• Uppdatering av klimat- och sårbarhetsanalys utförs i anslutning till den ordinarie risk- och 

sårbarhetsanalysen. 

  



 

 

Mål 1: Utsläppen inom Kungsbacka kommun ska minska med 60 % per 

invånare år 2030, jämfört med basåret 1990.  

 

Utsläppen från energianvändningen i Kungsbacka kommun uppgick år 2016 till 189 898 

ton CO2e1 eller 2,36 ton per invånare. År 1990 uppgick utsläppen till 221 033 ton CO2e 

eller 4,08 ton per invånare. Detta är en minskning av utsläppen per person med 42,1% 

sedan basåret 1990. 

År 1990 var dessutom ett ovanligt varmt år vilket innebär att utsläppen från värme 

underskattats jämfört med ett mer normalt år. Detta innebär att minskningen i utsläpp 

troligen är någon procentenhet större med normaliserade värden. 

 

 

 

År 2016 kom den största delen av utsläppen inom kommunen från transportsektorn med 

knappt två tredjedelar av totalen. 22 % kom från våra bostäder, 7 % från byggnader och 

anläggningar för service och handel, och ungefär 2 % vardera från industrin, kommunala 

byggnader och anläggningar samt jordbruk, skogsbruk och fiske. 

  

                                                      
1 Koldioxidekvivalenter. Ett mått där flera växthusgaser räknas om till att motsvara koldioxid. 

 



 

 

 

Delmål: Transporter 

Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per 

person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016. 

 

Våra transporter är den största utsläppsposten och står för 122 603 ton CO2e, eller ca två 

tredjedelar av utsläppen från kommunens geografiska område. De svenska nationella målen 

för transportsektorn är att minska utsläppen med 70 %, jämfört med basåret 2010. Eftersom 

vi inte har någon inventering från år 2010 används 2016 som basår för Kungsbacka för 

detta delmål.  

 

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.  

 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Senast 2020 inte köpa 

in fossildrivna fordon 

Enligt kommunens 

fordonspolicy 

 

Rapport från 

Frida 

Inom ord. 

budget 

Låg-

medel 

Direkt 

 

 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. 

 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Stödja utbyggnaden av 

ladd-infrastruktur för att 

uppnå riktvärdet 1 

publik laddpunkt per 10 

laddbara fordon 

Ställa krav i 

exploaterings-avtal. 

Installera själva med 

stöd från klimatklivet. 

Samarbeta med 

elbolag och 

fastighetsägare 

Antal 

laddpunkter 

Medel - 

hög 

Hög Direkt - 

indirekt 

Verka för tillgång till 

andra fossilfria 

drivmedel i kommunen 

Bevaka tillgången på 

andra fossilfria 

bränslen i kommunen 

Kvalitativ/ 

kvantitativ? 

bedömning  

- Hög På 

omvägar 



 

 

Ställa krav på fossilfria 

transporter i 

transporttjänster och vid 

entreprenader 

Enligt Fossilfritt 

Sverige, 

Transportutmaningen 

till år 2025 

Kvalitativ 

bedömning 

- Medel Direkt 

 

Beteendet  

Med fossilfria energieffektiva bilar kommer vi långt för att minska utsläppen. Det 

effektivaste sättet att minska utsläppen är dock att minska mängden fordon som drivs med 

fossila bränslen samt underlätta för gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Verka för ökade 

möjligheter för resor 

med cykel, gång och 

kollektivtrafik 

Använda planer och 

strategier för att 

underlätta för gång-, 

cykel- och 

kollektivtrafik 

Antal körda 

km per 

invånare 

- Hög Indirekt 

Främja samordnade 

transporter 

Fortsätta arbetet med 

samordnade 

transporter. Undersöka 

möjligheterna för ökad 

samordning av 

varutransporter över 

kommungränser eller 

med andra aktörer 

Statistik 

samordnade 

transporter 

- Låg Direkt 

Endast fossilfria eller 

kompenserade 

tjänsteresor 

Inkludera bilresor i 

resepolicy med 

klimatväxling för 

fossila bränslen 

Statistik 

tjänsteresor 

- Medel Direkt 

Samarbete med 

näringsliv och andra 

aktörer 

Samarbete för att 

sprida goda exempel 

och inspirera till ett 

mer hållbart resande 

Kvalitativ 

bedömning 

- Medel

-hög 

På om-

vägar 

 

 

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 elproduktion  

Slutanvändningen av elektricitet i kommunen var 638 GWh år 2016. Av dessa 

producerades totalt ca 92 GWh, eller ca 14 %, inom kommunen som förnybar energi. Av 

de 92 GWh var nästan 88 GWh från vindkraft, strax över 3 GWh från solenergi och ca 1 

GWh från småskalig vattenkraft. Utsläppen av växthusgaser från elanvändningen var 63 

171 ton år 2016, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av de totala utsläppen. 

 

 

 

Solenergi ökar kraftigt då tekniken blir allt billigare samtidigt som elpriser och skatter på el 

ökar. Ett hoppfullt scenario är att vi år 2030 har solenergianläggningar i kommunen som 

producerar 46 GWh. Detta är positivt eftersom våra företag och medborgare som har som 

har egna anläggningar får en säkrare tillgång till el och påverkas mindre av förändrade 

elpriser. För att uppnå en fördubbling jämfört med 2016 behövs ytterligare 46 GWh. 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Utbyggnad av solenergi 

på kommunens egna 

byggnader 

Uppfylla solutmaningen i 

Fossilfritt Sverige som vi 

antagit om en Installerad 

effekt av 3100 kW år 

2020 

Installerad 

effekt 

Inom ord. 

budget till 

år 2020 

Låg Direkt 

Använda planprogram för 

att optimera för solenergi 

Arbeta med olika 

målsättningar och rikt-

linjer i planprogram för 

att optimera möjlig-

heterna att använda 

solenergi i området 

Kvalitativ/ 

kvantitativ 

bedömning 

- Låg-

medel 

Indirekt 

Vara positiva till 

etablering av solcells-

parker i kommunen 

 

 

Installerad 

effekt 

- Medel

-hög  

Indirekt 

Krav på solenergi eller 

andra förnyelsebara 

energislag vid 

nybyggnation av 

Ställa krav på förnybar 

energi vid byggnation. 

Infört i 

plan-

program 

eller 

- Medel Direkt 



 

 

 

Troligen behöver detta komma från andra förnybara källor som biomassa eller vindkraft, 

om inte utbyggnaden av solenergi går mycket snabbare än väntat.  

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  

Den största delen av minskningen av växthusgasutsläpp i kommunen sedan 1990 beror på 

utfasning av eldningsolja för värme. Idag används mycket lite fossil eldningsolja för dessa 

ändamål. I privata bostäder har användningen minskat med 98 % sedan 1990. Fjärrvärmen 

från Statkraft är 100 % fri från fossila bränslen medan det kommunala bolaget Eksta 

använder ett fåtal oljepannor som toppkraft. Det finns ytterligare 4 oljepannor i kommunal 

verksamhet, varav två är under avveckling inom kort. Detta tillsammans med en ungefär 

lika stor andel eldningsolja från industri- och servicesektorn är den fossila eldningsolja som 

finns kvar i kommunen, vilket gav upphov till totalt ca 1 724 ton växthusgaser år 2016. 

Detta motsvarar mindre än en procent av de totala utsläppen.  

Även diesel för andra ändamål än transport har minskat ordentligt sedan år 1990. År 2016 

var dessa utsläpp strax över 500 ton växthusgaser i kommunen. Framför allt kommer dessa 

utsläpp från jord- och skogsbruk samt servicesektorn.  

 

 

 

 

 

 

 

verksamhetslokaler eller 

flerbostads-hus. 

exploater-

ingsavtal 

Stödja kommuninvånare 

med information om 

förnybar energi 

Energirådgivning 

Informationsinsatser 

Ordinarie 

inventering 

Låg Medel Via om-

vägar 

Främja utvecklingen mot 

smarta elnät 

Använda innovativ teknik 

för att främja 

utvecklingen av smarta 

elnät med förnybar energi 

Kvalitativ 

/kvantitativ

bedömning 

- Medel

-hög 

Direkt - 

indirekt 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Fasa ut kommunens 

kvarvarande oljepannor 

Idag finns 4 stycken 

pannor varav 2 stycken 

kommer att avvecklas 

under 2018 

Antal pannor 

i drift 

Enligt 

budget 

Låg Direkt 



 

 

 

Delmål: Energieffektivisering 

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

 

Energieffektivisering är åtgärder för att minska energianvändningen, och därför också 

växthusgasutsläppen. Ofta minskar också energieffektivisering kostnaderna för elektricitet 

och värme, vilket gör att investeringar kan betala sig på sikt. Effektivisering kan handla om 

både att byta ut gammal ineffektiv teknik mot ny, men också om en beteendeförändring. 

Enkla åtgärder som att släcka och stänga av lampor och apparater och att använda rätt 

lokaler till rätt ändamål kan ge stora besparingar i energikostnader och utsläpp.  

I projektet Energimedvetet arbetssätt beräknades att vi i kommunens egna verksamheter 

skulle kunna minska energianvändningen med 10 %. Troligtvis kan liknande besparingar 

göras även för andra verksamheter. Sverige har i energiöverenskommelsen satt ett mål om 

50 % energieffektivisering till år 2030, jämfört med 2005. De nationella målen bygger 

dock på BNP vilket gör dem svåra att översätta till utsläpp på samma sätt som vi beräknar 

här.  

Nyproduktionen behöver fortsätt vara mycket energieffektiv för att kunna nå målet. Idag 

upprättas nya kommunala fastigheter som lågenergibyggnader med bättre standard än 

Boverkets krav. En ökad nyttjandegrad av kommunens lokaler kan spara mycket energi. 

Målet är att minska antalet tillfälliga byggnader och paviljonger, då avsteg från 

energikraven ofta görs för dessa. 

 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Minska 

energianvändningen i 

kommunens 

verksamheter genom 

energimedvetet 

arbetssätt 

Projekt Tänk Sänk 

fortsätter med målet 

att minska 

verksamhetsenergin 

med minst 10 % på 

kort sikt. 

Energi-

användning 

verksamhets-

energi 

Besparing Låg Direkt 

Använda 

långtidsplanering för 

bättre energistandard 

och effektivare 

utnyttjande av 

kommunens lokaler 

Lokalplan  Energi-

användning 

verksamhets-

energi 

Lokalplan 

aktuell 

Besparing-

låg 

Låg Direkt 

Kommungemensam 

uppföljning av 

energianvändning som 

underlag för att införa 

energieffektiva 

åtgärder 

Införa gemensam 

uppföljning för att 

kunna prioritera 

åtgärder där de ger 

störst effekt 

Infört eller 

inte 

Låg - Direkt 



 

 

 

  

Samarbeta med 

näringsliv och andra 

aktörer inom 

energieffektivisering 

Inkludera detta i 

arbetet med 

energiplan 

Kvalitativ 

bedömning 

Låg-medel Hög Direkt-

indirekt 

Fortsätta ställa högre 

krav än Boverkets för 

kommunala 

byggnader 

Kommunala 

byggnader ska 

byggas för en 

energianvändning 

som motsvarar 

maximalt 50-75 % av 

Boverkets krav 

Kvalitativ 

bedömning 

- - Direkt-

indirekt 

Ställa krav på 

energieffektivitet vid 

inköp av 

anläggningar, 

maskiner och 

elektriska produkter 

Verka för att använda 

LCC-utvärdering av 

upphandlingar 

Kvalitativ/ 

kvantitativ 

bedömning 

- - Direkt 



 

 

 

Konsumtion påverkar klimatet vid tillverkning, transport, användning och kassering. Inom 

området konsumtion finns inget nationellt eller regionalt mål. Det beror på att det saknas 

underlag för hur konsumtion kan mätas. Trots att det saknas mål är det inte mindre viktigt 

att skapa åtgärder för att öka den klimatmedvetna konsumtionen. 

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. 

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. Kommunen saknar rådighet att styra medborgarnas 

konsumtionsmönster annat än genom information och rådgivning. Ett sätt att arbeta med 

hushållens konsumtion där kommunen har rådighet är att verka för minskat avfall och 

matsvinn. Kungsbacka har påbörjat ett arbete med att utveckla en attraktiv 

kretsloppscentral, som ska stimulera till återbruk och materialåtervinning.   

 

 

Flyg  

Att minska utsläppen från flygresor är mycket viktigt då de står för en så stor del av de 

totala utsläppen. Kommunen kan arbeta med att aktivt informera om klimatpåverkan från 

flygresor, med att minska våra egna utsläpp från tjänsteresor och att verka för att alternativ 

till flyget finns lättillgängligt från kommunen. Bra kollektivtrafikförbindelser till viktiga 

destinationer som Göteborg, Stockholm, Oslo och Malmö/Köpenhamn kan minska behovet 

av att flyga. När vi måste flyga kan vi välja biobränslen med flyg i den utsträckning det är 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Styra planering och 

inköp av livsmedel mot 

bästa möjliga 

klimatnytta  

På sikt minska 

utsläppen 

Indikator i 

Compare 

Besparing Medel Direkt 

Fortsätta arbetet med att 

minska matsvinnet 

Arbeta med 

informationsinsatser 

och mätningar av 

matsvinn regelbundet i 

kommunens 

måltidsverksamhet 

Kvalitativ 

bedömning 

Besparing Låg-

medel 

Direkt 

Använda produkter och 

inventarier så länge som 

möjligt genom att 

använda intern 

bytesmarknad i större 

utsträckning 

Sprida användningen 

av och utveckla 

återvinsten 

Användning 

av 

återvinsten 

Besparing Låg-

medel 

Direkt 



 

 

möjligt. Idag finns få linjer men branschen har en färdplan för att uppnå fossilfritt 

inrikesflyg till år 2030. 

 

 

  

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Verka för goda 

tågförbindelser 

Arbeta för att det ska 

finnas goda 

tågförbindelser till 

Göteborg, Stockholm 

och Malmö/Köpenhamn 

så att tåg kan vara ett 

möjligt alternativ 

Resor med 

kollektiv-

trafik 

Tjänsteresor 

med tåg 

- - På om-

vägar 



 

 

Mål 2: 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. 

 

 

 

  

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Använda trä i större 

utsträckning vid 

byggnation 

Överväga trä som 

byggnadsmaterial i 

kommunala byggnader 

Kvalitativ 

bedömning 

- - Direkt 

Ställ krav på 

hållbarhetscertifiering 

vid inköp av trävaror 

Alltid ställa krav på 

hållbarhetscertifiering 

vid inköp med trävaror 

Kvalitativ 

bedömning 

- - Direkt 

Gynna tekniker för att 

uppnå negativa utsläpp 

där det är tillämpbart 

Undersöka 

möjligheterna för att 

uppnå negativa utsläpp 

med hjälp av tekniska 

lösningar 

Kvalitativ 

bedömning 

- - Direkt 



 

 

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. Efter 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. 

  



 

 

 

Mål om klimatanpassning: Vi ska kontinuerlig arbeta för att säkra kommunen 

inför direkta klimateffekter och vi ska ha en god beredskap för att hantera 

indirekta klimateffekter. Senast år 2040 ska vi ha en lösning på plats för att 

hantera de viktigaste utmaningarna.  

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker 

idag och de vi kan förutse kommer hända i framtiden. Klimatanpassning i sig själv har 

egentligen inte så mycket med att begränsa utsläpp att göra, men 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.  

Klimatförändringarna kan ge upphov till både direkta och indirekta effekter. 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 viktiga, till 

exempel inom fysisk planering.  

 

För att arbeta med klimatanpassning behöver frågorna inkluderas i alla delar i planeringen 

där de är relevanta. Till och börja med inkluderar vi klimatanpassning i kommunens risk- 

och sårbarhetsanalys samt i den fysiska planeringen. Specifika åtgärder hanteras framför 

allt i de processerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator 

Inkludera klimatanpassning i 

kommunens arbete med risk- 

och sårbarhetsanalyser 

Kommunen genomför risk- och 

sårbarhetsanalys var fjärde år. I 

bedömningen av risker och 

sårbarheter för naturolyckor 

ska klimatscenarier användas 

som underlag. Även indirekta 

effekter ska tas hänsyn till där 

det är relevant. 

Kvalitativ bedömning 

Inkludera klimatanpassning i 

relevanta planer och program 

för den fysiska planeringen 

Kommunen ska ta hänsyn till 

direkta risker och möjligheter 

med ett förändrat klimat i 

relevanta planer och program.  

Kvalitativ bedömning 
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§ 105 Dnr 2022-00109 
Ombudgeteringar och resultatfonder 2021 

Beslut – Förslag till 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 138 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-04 
Ombudgeteringar investeringar 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 138 Dnr 2022-00109 
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. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-04 
Ombudgeteringar investeringar 2021 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Ing-Britt Blomberg 
0300-834678 
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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. 
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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 
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§ 57 Dnr 2021-00842 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
7 september 2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska ta fram ett förslag på hur 
tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges behandling av 
kommunbudgeten. 

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få 
en bild av hur olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta när bara 
de ledande partierna får stöd från kommunens ekonomer i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 35 
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 50 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 56 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 328 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 123 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Eva Borgs (S) yrkande om att ärendet ska 
bordläggas till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden prövar först om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde 
eller avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
bordläggas till nästkommande sammanträde. 
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§ 35 Dnr 2021-00842 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
7 september 2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska ta fram ett förslag på hur 
tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges behandling av 
kommunbudgeten. 

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få 
en bild av hur olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta när bara 
de ledande partierna får stöd från kommunens ekonomer i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 50 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 56 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 328 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 123 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och eget yrkande om att ärendet ska bordläggas till 
nästkommande sammanträde. 

Ordföranden prövar först om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde 
eller avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
bordläggas till nästkommande sammanträde. 
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§ 50 Dnr 2021-00842 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att andra insatser och 
ständiga förbättringar görs för att öka transparensen och delaktigheten i 
budgetarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
7 september 2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska ta fram ett förslag på hur 
tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges behandling av 
kommunbudgeten. 

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få 
en bild av hur olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta när bara 
de ledande partierna får stöd från kommunens ekonomer i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 56 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 328 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 123 
Motion från Magdalena Sundqvist om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande om 
bifall till motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
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Protokollsanteckning 
Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Magdalena Sundqvist (S) stödjer Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 
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§ 56 Dnr 2021-00842 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att andra insatser och 
ständiga förbättringar görs för att öka transparensen och delaktigheten i 
budgetarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 
september 2021 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag 
på hur tjänstepersoner i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingå i den politiska 
majoriteten, med att ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges 
behandling av kommunbudgeten. 

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få 
en bild av hur olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta, när bara 
de ledande partierna får stöd från kommunens ekonomer i budgetarbetet.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 328 
Kommunfullmäktige, 2021-09-07 § 123 
Motion från Magdalena Sundqvist, 2021-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att andra insatser och ständiga förbättringar görs för att öka 
transparensen och delaktigheten i budgetarbetet. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Monica Neptun (L) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till ordförandens (M) 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, eget 
yrkande om avslag till motionen och Eva Borgs (S) yrkande om bifall till motionen. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
(M) yrkande.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget 
på demokratiska grunder i Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 september 2021 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur tjänstepersoner i berörda 
förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, inte bara de fyra som 
ingå i den politiska majoriteten, med att ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges 
behandling av kommunbudgeten. 

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få en bild av hur 
olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta, när bara de ledande partierna får stöd 
från kommunens ekonomer i budgetarbetet.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 328 

Kommunfullmäktige, 2021-09-07 § 123 

Motion från Magdalena Sundqvist, 2021-08-24 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 
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Beskrivning av ärendet 
Magdalena Sundqvist har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 september 2021 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur tjänstepersoner i berörda 
förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i kommunfullmäktige med att ta fram budgetar 
inför kommunfullmäktiges behandling av kommunbudgeten.  

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få en bild av hur 
olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta, när bara de ledande partierna får stöd 
från kommunens ekonomer i budgetarbetet.  

Om budgetarbetet 
Kommunens budgetberedning utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott med representanter från 
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna.   

Budgetprocessen inleds med insamling av material från nämnderna i form av lokalbehov, investeringar 
och underlag till kommunbudget. Dessa underlag finns i kommunens diarium, men för att öka 
tillgängligheten får underlagen i början av 2022 en gemensam samlingsplats på kungsbacka.se på sidan 
som riktar sig särskilt till förtroendevalda.  

På budgetdagen, som är en del i ledningsdialogen enligt styrmodellen, medverkar samtliga partier. 
Syftet med ledningsdialogen är att få en gemensam bild av möjligheter och utmaningar som 
kommunen står inför och samtala om vägval och möjliga satsningar. Budgetdagen hålls på våren och 
motsvarigheten på hösten är framtidsdagen, där fokus är omvärldsfrågor av vikt för budgetarbetet men 
även på längre sikt. Även här deltar samtliga partier.  

Alla partier informeras om budgetens innehåll efter beslut i KSAU och innan kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Ett ökat stöd från tjänstepersonerna till partierna i budgetprocessen skulle innebära ökat resursbehov, 
allt annat lika. Arbetssätten behöver i så fall ses över och delas med fler samtidigt.  

Motionären belyser viktiga frågor och eftersom budgetarbetet är en process som sköts av politikerna 
överlämnar kommunledningskontoret ärendet till kommunstyrelsen för beslut utan eget 
ställningstagande. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör  
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§ 328 Dnr 2021-00842 
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande 
av oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret 
för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september. Kommunfullmäktige 
remitterade motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Motionären vill om att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur 
tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges behandling av 
kommunbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-09-07, §  
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret Styrning och ekonomi 
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§ 123 Dnr 2021-00842 
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om att ta fram ett förslag på 
hur tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram budgetförslag inför kommunfullmäktiges behandling av kommunbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 106 Dnr 2020-01150 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Förskola 
& Grundskola i sin budget har planerat för pedagogiska måltider till ett 
subventionerat pris i stället för helt kostnadsfria, utifrån de ekonomiska resurserna 
för verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 2 februari 2021 om att personalen inom förskola, fritidshem 
och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider. 

Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, 
fritidshem samt grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med 
barnen eller eleverna. Syftet med pedagogisk måltid är enligt motionären att främja 
en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15, § 109 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-04-21, § 57 
Nämnden för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-29  
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola  
Beräkning pedagogiska måltider 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 86 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 16 
Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) yrkande om 
bifall till motionen. 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons 
(S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 109 Dnr 2020-01150 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Förskola 
& Grundskola i sin budget har planerat för pedagogiska måltider till ett 
subventionerat pris istället för helt kostnadsfria, utifrån de ekonomiska resurserna för 
verksamheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 2 februari 2021 om att personalen inom förskola, fritidshem 
och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider. 

Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, 
fritidshem samt grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med 
barnen eller eleverna. Syftet med pedagogisk måltid är enligt motionären att främja 
en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-04-21, § 57 
Nämnden för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-29  
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola  
Beräkning pedagogiska måltider 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 86 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Eva Borgs (S) yrkande om bifall till motionen. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunledningskontorets förslag. 



 
 

Datum 

2022-02-08 
Diarienummer 

KS 2020-01150 

 
 

 
Kommunledningskontoret 
Sara Hjerpe 
HR-generalist  
0300-83 40 04 
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Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Förskola & Grundskola i sin 
budget har planerat för pedagogiska måltider till ett subventionerat pris istället för helt kostnadsfria, 
utifrån de ekonomiska resurserna för verksamheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 2 februari 
2021 om att personalen inom förskola, fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska 
måltider. 

Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, fritidshem samt 
grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med barnen eller eleverna. Syftet med 
pedagogisk måltid är enligt motionären att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och 
barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-04-21, § 57 
Nämnden för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-29  
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola  
Beräkning pedagogiska måltider 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 86 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 16 

Beskrivning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 2 februari 
2021 om att personalen inom förskola, fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska 
måltider.  

Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, fritidshem samt 
grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med barnen eller eleverna. Syftet med 
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pedagogisk måltid är enligt motionären att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och 
barn. 

Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun samt skatteregler för subventionerade måltider 
För att medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun ska få äta 
måltider till subventionerat pris, krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer 
för pedagogiska måltider följs.  

I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad. Priset fastställs av nämnden för Förskola 
& Grundskola 

En fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för anställda. En skattepliktig förmån 
uppstår när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. För skolmedarbetare 
finns dock särskilda regler. I Skatteverkets information om fri kost för lärare och annan 
skolmedarbetare anges att:  

”Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola, 

daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetaren har tillsynsskyldighet 
vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska 
måltider.” 

I förskolans och grundskolans verksamhet är det i Kungsbacka kommun frivilligt att äta den 
pedagogiska måltiden. 

Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en 
pedagogisk måltid innebär vilket är:  

 Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt 
vid behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.  

 Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att 
uppmuntra goda kostvanor och bordsskick. 

 Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar 
genom sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.  

För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda. 
Rektor i grundskolan beslutar om medarbetarens möjlighet att äta pedagogisk måltid. 

Priser måltid 2021  
Frukost 10 kr 

Mellanmål 10 kr 

Lunch förskola 20 kr 

Lunch särskola 20 kr 
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Lunch skola  30 kr 

Lunch till självkostnadspris 47 kr 

 

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det 
innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Med nuvarande avgift för 
pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner kronor. 

Skulle fria pedagogiska måltider införas behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 
3,2 miljoner kronor för att kompensera intäkten. Kostnaden för fria pedagogiska måltider skulle i 
dagsläget uppgå till 5,4 miljoner. Nettokostnad är idag 2,2 miljoner kronor.  

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 57 Dnr 2021-00333 

Kommunstyrelsens remiss - Motion - Fria pedagogiska måltider (S) 

Beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att avslå motionen om fria 

pedagogiska måltider daterad 2020-12-14 och översänder det till 

Kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till 

Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider. I motionen föreslås att personalen 

inom förskola, fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider. 

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför 

budgetåret 2020. Det innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för 

budget i balans. Med nuvarande avgift för pedagogiska måltider får nämnden en 

intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas behöver andra 

budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera 

intäkten. Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner. 

Nettokostnad i dagsläget är 2,2 miljoner kronor. 

                                                                                                             

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Tolinsson (S), Ann-Louise Lundqvist (S) och Jan Byvik (S) yrkar bifall till 

motionen.    

 

Reservation 

Johan Tolinsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag att 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-29 

Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola 

Beräkning pedagogiska måltider 

 

Beslutet skickas till 

Biträdande förvaltningschef, VC HR, VC Myndighet och stöd 
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Julia Tryggvadottir Tollesson 
0300-835303 
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Motion - Fria pedagogiska måltider (S) 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen om 

fria pedagogiska måltider 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till 

Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider. I motionen föreslås att personalen inom förskola, 

fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider. 

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det 

innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Med nuvarande avgift för 

pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas 

behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera intäkten. 

Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner. Nettokostnad i dagsläget 

är 2,2 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-29 

Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola 

Beräkning pedagogiska måltider 

 

Beslutet skickas till 

Biträdande förvaltningschef, VC HR, VC Myndighet och stöd 
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Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till 

Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider.  

Motionen föreslår: 

- Att erbjuda personalen inom förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det 

innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Men nuvarande avgift för 

pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas 

behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera intäkten. 

Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner. Nettokostnad i dagsläget 

är 2,2 miljoner kronor. 

Regelverk för pedagogiska måltider 

Fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för den anställda. En skattepliktig förmån 

uppstår när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. I sådant fall skall 

skatteavdrag göras och arbetsgivargifter på förmånen betalas. Det finns dock undantag enligt 

Skatteverkets information om fri kost för lärare och annan skolmedarbetare: ”Förmån av fri eller 

subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola, daghem och 

fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetarenhar tillsynsskyldighet vid måltiden 

eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider.” För att 

medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun skall få äta måltider till 

subventionerat pris krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer för 

pedagogiska måltider följs.  

Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun Förskola, grundskola och fritidshem  

I begreppet pedagogisk måltid ingår frukost, mellanmål och lunch. Den pedagogiska måltiden innebär 

att medarbetare äter tillsammans med barn i förskolan och elever i skolan. Goda matvanor grundläggs 

tidigt i åldrarna. I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad. Priset fastställs av 

nämnden för Förskola & Grundskola.  

I förskolans och grundskolans verksamhet är det frivilligt att äta den pedagogiska måltiden. Vid 

schemaläggning är det viktigt att ta hänsyn till arbetstidslagens krav på rast om minst 30 minuter.  

Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en 

pedagogisk måltid innebär vilket är:  

• Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt vid 

behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.  

• Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att uppmuntra goda 

kostvanor och bordsskick.  
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• Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar genom 

sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.  

För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda. Det 

innebär att om medarbetare väljer att äta sin lunch enbart med andra vuxna kan det inte räknas som 

pedagogisk måltid. Det innebär också att medarbetare som äter sin måltid efter att eleverna lämnat 

matsalen eller äter sin måltid i ett personalrum inte kan äta pedagogisk måltid till subventionerat pris. 

Rektor i grundskolan beslutar om medarbetarens möjlighet att äta pedagogisk måltid. 

Priser måltid 2021  

Frukost  10 kr 

Mellanmål  10 kr  

Lunch förskola  20 kr 

Lunch särskola  20 kr 

Lunch skola  30 kr 

Lunch till självkostnadspris  47 kr 

 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson  

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 



 

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

  

Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola  
 

Regelverk 
Fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för den anställda. En skattepliktig förmån uppstår 

när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. I sådant fall skall skatteavdrag 

göras och arbetsgivargifter på förmånen betalas. Det finns dock undantag enligt Skatteverkets information 

om fri kost för lärare och annan skolmedarbetare: 

”Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola, 

daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetarenhar tillsynsskyldighet vid 

måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider.” 

För att medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun skall få äta måltider 

till subventionerat pris krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer för 

pedagogiska måltider följs.  

Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun 

Förskola, grundskola och fritidshem 
I begreppet pedagogisk måltid ingår frukost, mellanmål och lunch. Den pedagogiska måltiden innebär att 

medarbetare äter tillsammans med barn i förskolan och elever i skolan. Goda matvanor grundläggs tidigt i 

åldrarna. Den pedagogiska måltiden ska bidra till att skapa en positiv matupplevelse i social samvaro med 

en lugn atmosfär vid måltiden som resultat. I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad. 

Priset fastställs av nämnden för Förskola & Grundskola. I förskolans och grundskolans verksamhet är det 

frivilligt att äta den pedagogiska måltiden. Vid schemaläggning är det viktigt att ta hänsyn till 

arbetstidslagens krav på rast om minst 30 minuter. Medarbetare som inte är schemalagda att äta 

pedagogisk lunch med eleverna utan gör det på eget initiativ använder del av sin rast till måltiden och har 

därmed inte rätt till ytterligare 30 minuters rast efter måltiden. I den mån den pedagogiska måltiden ligger i 

medarbetarens schema sker måltiden under pedagogens arbetstid.  

Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en 

pedagogisk måltid innebär vilket är:  

• Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt vid 

behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.  

• Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att uppmuntra 

goda kostvanor och bordsskick.  

• Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar 

genom sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.  

För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda. Det 

innebär att om medarbetare väljer att äta sin lunch enbart med andra vuxna kan det inte räknas som 
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pedagogisk måltid. Det innebär också att medarbetare som äter sin måltid efter att eleverna lämnat 

matsalen eller äter sin måltid i ett personalrum inte kan äta pedagogisk måltid till subventionerat pris. 

Rektor i grundskolan beslutar om möjlighet att äta pedagogisk måltid 
Endast medarbetare med pedagogiskt uppdrag som har sin ordinarie arbetsplats inom förvaltningen för 

Förskola & Grundskola kan äta pedagogisk måltid. Rektor beslutar om medarbetarens pedagogiska 

måltider. 

Betalning av pedagogiska måltider 
Pedagogiska måltider betalas genom löneavdrag. Medarbetaren ansvarar för att registrering av antal 

luncher, frukost och mellanmål dagligen sker på listor eller digital plattform i anslutning till matsalen. 

Löneavdrag för registrerade måltider sker en gång per månad.   

Måltider till självkostnadspris och betalning 
Den medarbetare som ej omfattas av möjligheten att äta pedagogisk måltid erbjuds måltider till 

självkostnadspris. Priset för lunch till självkostnadspris är 47 kr. Betalning sker genom Swish-betalning till 

Serviceområde Måltid.   

Egen lunch 
Medarbetare som tar med egen lunch äter den på sin rast i personalrum eller motsvarande, inte 

tillsammans med barnen/eleverna. 

Ej anställda 
VFU-studenter praktikanter och språkpraktikanter äter gratis enligt överenskommelse mellan Förskola & 

Grundskola och Service. 

Vårdnadshavare som besöker förskolan/skolan vid enstaka dag betalar vid förekommande fall sin lunch till 

självkostnadspris, 47 kr. Betalning sker genom Swish-betalning.  

Priser måltid 2020 
Frukost  10 kr 

Mellanmål 10 kr 
Lunch förskola 20 kr  

Lunch särskola  20 kr  

Lunch skola 30 kr 

Lunch till självkostnadspris 47 kr  

 



Förskola Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader: Summa intäkter

Frukost 6693 11,24 75 229

Lunch 60579 29,9 1 811 312

Mellanmål 3199 8,83 28 247

Total summa 1 914 789 -515 810

Grundskola Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader:

Lunch 136819 22,74 3 111 264 -2 572 854

Fritidshem Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader:

Frukost 8316 9,52 79 168

Lunch 6327 23,03 145 711

Mellanmål 17978 7,65 137 532

Total summa 362 411 -81 699

Total kostnad 5 388 463

Total intäkt -3 170 362

2 218 101
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§ 86 Dnr 2020-01150  
Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska 
måltider 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Förskola & 
Grundskola för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom 
förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-02-02, § 16 

Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 16 Dnr 2020-01150  
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska 
måltider 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom 
förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion Kungsbacka 2020-12-14 

Fria pedagogiska måltider 

Många kommuner runt om i landet erbjuder personalen på förskola, fritidshem samt grundskolan fria 
måltider genom så kallad pedagogisk måltid. Detta innebär att all personal som äter med 
barnen/eleverna får göra det gratis. 

Syftet med pedagogisk måltid är att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn. 
Det är av stor vikt att alla elever ska ges möjlighet att äta sin lunch i en lugn och trygg miljö, vilket är 

en förutsättning för att de ska komma till skolrestaurangen och äta lunch. 

Måltiden ger också möjlighet till samtal mellan personalen och barnen/ungdomarna. 
Det handlar om att vara enförebild för barnen och ungdomarna genom att förmedla en positiv 
attityd kring måltiden, uppmuntra eleverna att smaka nya rätter och livsmedel. 

Enligt Skatteverket är förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid 
grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen 
har tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra 
s. k. pedagogiska måltider. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

- A~ erbjuda personalen inom förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Johan Tolinsson 
2:e vice ordförande Nämnden för Förskola &Grundskola 
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§ 107 Dnr 2020-01159 
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen 
redan verkar för att det byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt samt att i 
stort sett all nyproduktion i kommunens bostadsbolag uppförs som passivhus. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 14 december 2021 om att kommunen ska verka för att innan 
det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler, skrivs avtal mellan parterna att 
bygga passiv- eller plusenergihus i större omfattning. Motionären menar att intresset 
för passivhus har varit klent i Kungsbacka trots att tekniken finns här. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-10 
Yttrande från Eksta, 2021-06-05  
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse/yttrande, 2021-04-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 87 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 17 
Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större 
omfattning, 2021-12-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Franklin Eck (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Eva Borg (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande om 
bifall till motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 132 Dnr 2020-01159 
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om passivhus 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen 
redan verkar för att det byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt samt att i 
stort sett all nyproduktion i kommunens bostadsbolag uppförs som passivhus. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 14 december 2021 om att kommunen ska verka för att innan 
det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler, skrivs avtal mellan parterna att 
bygga passiv- eller plusenergihus i större omfattning. Motionären menar att intresset 
för passivhus har varit klent i Kungsbacka trots att tekniken finns här. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-10 
Yttrande från Eksta, 2021-06-05  
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse/yttrande, 2021-04-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 87 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 17 
Motion från Kent Stenhammar (S) Bygg för framtid, 2021-12-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Eva Borgs (S) yrkande om bifall. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller 
samhällsbyggnadskontorets förslag. 



 
 

Datum 

2022-03-10 
Diarienummer 

KS 2020-01159 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Raquel Sandblad 
Planarkitekt 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om att verka för att bygga passiv- eller 
plusenergihus 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen redan verkar för att 
det byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt samt att i stort sett all nyproduktion i 
kommunens bostadsbolag uppförs som passivhus. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 14 
december 2021 om att kommunen ska verka för att innan det byggs nya bostäder och 
verksamhetslokaler, skrivs avtal mellan parterna att bygga passiv- eller plusenergihus i större 
omfattning. Motionären menar att intresset för passivhus har varit klent i Kungsbacka trots att tekniken 
finns här. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-10 
Yttrande från Eksta, 2021-06-05 
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse/yttrande, 2021-04-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 87 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 17 
Motion från Kent Stenhammar (S) Bygg för framtid, 2021-12-14 

Beskrivning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 14 
december 2021 om att kommunen ska verka för att innan det byggs nya bostäder och 
verksamhetslokaler, skrivs avtal mellan parterna att bygga passiv- eller plusenergihus i större 
omfattning. Motionären menar att intresset för passivhus har varit klent i Kungsbacka trots att tekniken 
finns här och framhåller samtidigt att kommunen inte kommer att nå de mål som kommunfullmäktige 
antagit utan rejäla sänkningar av energianvändning vid nybyggnation. Motionären anser att kommunen 
inte kommer att nå de mål som kommunfullmäktige antagit utan rejäla sänkningar av 
energianvändning vid nybyggnation. 
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Motionen remitterades till byggnadsnämnden och Eksta Bostads AB för yttrande. Byggnadsnämnden 
anger i sitt yttrande att en kommun enligt PBL 8 kap 4a § inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks 
tekniska egenskaper. Den enda möjligheten som finns att ställa krav på byggnaders tekniska 
egenskaper är när kommunen är byggherre eller fastighetsägare. Om en kommun ställer sådana särkrav 
vid andra tillfällen, är dessa utan verkan.  

Eksta Bostads AB har många års erfarenhet av att bygga och förvalta passivhus. I stort sett all 
nyproduktion sker enligt Passivhuskriteriet FEBY 18 guld. I sitt yttrande ser bolaget stora fördelar med 
passiv- eller plusenergihus utöver minskad klimatpåverkan, bland annat i lägre driftkostnader, tystare 
bostäder och bättre inomhusmiljö. 

Däremot anser Eksta att ett kommunalt särkrav är fel väg att gå för att få fler att bygga passivhus. 
Drivkraften och viljan att bygga bättre än Boverkets byggregler måste komma från den egna 
organisationen och på så sätt ge rätt förutsättningar för fastighetsutvecklaren att erhålla kunskap och 
kompetens. Det innebär en något högre kostnad att bygga energieffektivt och därmed är det viktigt att 
fastighetsutvecklaren själv råder över sin ekonomiska kalkyl. Att vid markförsäljning och 
detaljplanearbete premiera de byggare som satsar på att bygga energieffektivt är ett bra sätt att 
stimulera rätt val. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Enligt kommunfullmäktiges mål ska Kungsbacka anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen 
och globala hållbarhetsmålen. Kungsbacka kommun har även skrivit på Borgmästaravtalet för att bli 
en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor. 

I ett direktiv från EU om byggnaders energiprestanda som antogs 19 maj 2010 var ett av motiven att 
energieffektivisera bebyggelsen. Smarta och energisnåla lösningar för bostäder är därmed nödvändiga 
för att vi ska nå rådande miljömål. Enligt direktivet ska alla nya byggnader som byggs inom EU från 
och med 2021 vara nära-nollenergibyggnader.  

Intentionerna i motionen är viktiga och utan att arbeta för att nybyggnation ska uppföras på ett 
ekologiskt hållbart sätt kommer det inte att vara möjligt att nå de lokala, regionala och globala målen 
som vi förhåller oss till. Däremot kan inte kommunen skriva avtal med exploatörer och kräva att det 
byggs passiv- eller plusenergihus.  
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med 
hänvisning till att kommunen redan verkar för att det byggs hus som är energieffektiva när det är 
möjligt samt att i stort sett all nyproduktion i kommunens bostadsbolag uppförs som passivhus  
 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



EKSTA 
Kungsba cka 

Kungsbacka 2021-06-05 

Remissyttrande KS 2020 - 01159 "Bygg för framtiden" 

Kungsbacka Kommun 
Kommunstyrelsen 
434 81 Kungsbacka 

Eksta vill härmed lämna yttrande på Socialdemokraternas motion till Kommunfullmäktige 2020-
12-14. 
I stort sett all nyproduktion hos Eksta sker enligt Passivhus kriteriet FEBY 18 guld, detta är väl för
ankrat hos våra partners som alla är en del i byggprocessen. I dagsläget har Eksta 600 lägenheter 
byggda som Passivhus, och en nyproduktion enligt samma koncept under 2021-2022 om ca 175 
bostäder. Det är för Eksta ett självklart koncept. 

Med många års erfarenhet av att bygga och förvalta Passivhus så ser vi stora fördelar utöver kli 
matpåverkan, bland annat lägre driftkostnader, tystare bostäder och bättre inomhusmiUö mm. 

Vi anser dock att ett kommunalt särkrav är fel väg att gå för att få fler att bygga Passivhus. Driv
kraften och viUan att bygga bättre än Boverkets byggregler måste komma frjn den egnu orguni
sationen och på så sätt ge rätt förutsättningar för fastighetsutvecklaren att erhålla kunskap och 
kompetens. Det innebär en något högre kostnad att bygga energ ieffektivt och därmed är det vik
tigt att fastighetsutvecklaren själv råder över sin ekonomiska kalkyl. 

Att vid markförsäUning och detaUplanearbete premiera de byggare som satsar på att bygga ener
gieffektivt är ett bra sätt att stimulera rätt val. 

Vi hoppas att många fler väUer att bygga Passivhus men av rätt anledning så att det inte förknip
pas med en yttre pålaga. 

Med vän lig hälsning 

Christer Kilersjö 
VD 
0300-35609 
christer@eksta.se 

miljöklokt boende 

EKSTA Bostads AB Besöksadress: Tel 0300-356 00 www.eksta .se Bankgiro 5347-1843 F-skattebevis: 556497-8293 
Box 10400 Hammarg~rdsvägen 14 info@eksta .se Styrelsens säte: Kungsbacka 
434 24 Kungsbacka 
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Yttrande avseende motion från Kent Stenhammar (S) om att 
bygga passiv/plusenergihus i större omfattning 
 
Yttrande från byggnadsnämnden 
En byggnadsnämnd ska ställa de specifika krav på en byggnads tekniska egenskaper, till exempel 
inom energihushållning och värmeisolering, som är specificerade i plan- och bygglagen (2010:900) 
(PBL) och förtydligade i plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF). Byggnadsnämnden får 
dock inte ställa ytterligare krav så länge kommunen inte själv är fastighetsägare eller byggherre.  
 
Detta gäller såväl vid hantering av bygglov som i framtagande av detaljplaner, eller i samband med 
genomförandet av en detaljplan till exempel vid tecknande av exploateringsavtal eller vid 
markanvisning.  
 
Syftet med begränsningen av egna kommunala krav är att tekniska egenskapskrav ska vara 
förutsägbara och enhetliga över hela landet och på så vis hindra merkostnader vid byggande. 
Bestämmelsen ska förhindra att kommunerna använder det så kallade planmonopolet eller sin 
funktion som myndighetsnämnd för att förmå den enskilde att acceptera krav och därmed kostnader 
som går längre än vad lagstiftaren anser vara nödvändigt för att säkerställa ett hållbart byggande. 
 
Ett hållbart byggande och en hållbar utveckling är dock ett av plan- och bygglagens kärnvärden. I 
plan- och bygglagens portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att ”främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. 
  
Det finns även ett EU-direktiv, energiprestandadirektivet (2018/8447EU), som reglerar hur 
beräkningen av en byggnads energiprestanda ska göras, att minimikrav för energiprestanda ska 
tillämpas och att medlemsländerna ska ta fram nationella planer för att öka antalet nära-
nollenergibyggnader. 
 
Kraven regleras i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler  
För att gå in på detaljer så specificeras det i PBL (8 kap § 4) inom vilka områden byggnadsnämnden 
kan och ska ställa krav på tekniska egenskaper på byggnadsverk. De är: 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 
2. säkerhet i händelse av brand, 
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 
4. säkerhet vid användning, 
5. skydd mot buller, 
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6. energihushållning och värmeisolering, 
7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 
9. hushållning med vatten och avfall, 
10. bredbandsanslutning, och 
11. laddning av elfordon. 

  
I samma kapitel (PBL 8 kap § 4a) förtydligas också att en kommun inte får ställa egna krav på ett 
byggnadsverks tekniska egenskaper. Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa utan verkan. 
Den enda möjligheten som finns att ställa så kallade särkrav är när kommunen är byggherre eller 
fastighetsägare.  
 
Förtydligande och preciserande av vilka krav som ska ställas görs i Plan- och byggförordningen 
samt Boverkets byggregler (BBR) (BBR 2011:6).  
  
Till exempel ska en byggnad för att uppfylla krav som anges i 8 kap § 4 första stycket 6. 
energihushållning och värmeisolering: 
   1. ha en mycket hög energiprestanda där den energi som tillförs i mycket hög grad kommer från 
förnybara energikällor (nära-nollenergibyggnad) uttryckt som primärenergi beräknad med en 
viktningsfaktor per energibärare som ska bidra till teknikneutralitet mellan hållbara 
uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade, 
   2. ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el, och 
   3. vara utrustad med en klimatskärm som säkerställer god värmeisolering. 
(PBF 3 kap. 14 §) 
 
I Boverkets byggregler, avsnitt 9, förtydligas detta ytterligare genom ett övergripande krav på 
energihushållning som innebär att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 
begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och 
effektiv elanvändning. Energikravet är formulerat som en gräns för energianvändningen uttryckt i 
kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år som inte ska överskridas. Därutöver finns mer 
detaljerade krav för värmeisolering, värme- kyl- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv 
elanvändning och installation av mätsystem för uppföljning av byggnadens energianvändning.  
  
Dessa krav gäller för alla nybyggnationer. Byggnadens energianvändning kan bestämmas dels 
baserat på mätning, dels på beräkning. 
  
Verksamhetschef bygglovsavdelningen 

Hanna Ståhl 
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§ 87 Dnr 2020-01159  
Remittering av motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 
Eksta Bostads AB för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-02-02, § 17 

Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större 
omfattning, 2020-12-14 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 17 Dnr 2020-01159  
Anmälan av motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning.  

Beslutsunderlag 
Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större 
omfattning, 2020-12-14 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



~ä Socialdemokraterna 
KUNGSBACKA 

Motion till 

Kommunfullmäktige 

Bygg för framtiden! 

Kungsbacka den 14 december 2020 

Kungsbacka är en växande kommun. Vilket innebär fler bostäder, förskolor, skolor, etc. 

kommer till. 

Vi är också inne i en klimatförändring som kan äventyra våra framtida livsmiljöer drastiskt. 

De hus som byggs kommer att hålla i 50 - 100 år. Därför är det viktigt att det byggs 

klimatanpassat och få ner koldioxidutsläpp och växthusgasers utsläpp. 

I Kungsbacka har intresset för passivhus varit klent, trots att tekniken finns här (Eksta). 

Tekniken har också gått framåt, plusenergihus. 

De mål som kommunfullmäktige antagit kan inte nås utan rejäla sänkningar av 

energianvändningen vid nybyggnation. Kommunen ska förhandla med byggbolagen för att 

främja energisnålt byggande. 

Vad är ett lågenergihus? 

Ett lågenergihus ska förbruka få kilowattimmar och ha 1åg milj öpåverkan. Det ställer höga krav 

på byggnaden, värmesystem, energislag, ventilationssystem, varmvatten och hushållsapparater 

som kyl/frys, disk och tvättmaskin. Begreppet lågenergihus har än så länge ingen fast definition 

i Sverige. 

Ett passivhus har så lågt värmebehov även när det är riktigt kallt på vintern, att den lilla värme 

som behövs kan föras in rummen med den värmda tilluften. 

Härmed hemställer j ag: 

att kommunen verkar för att innan det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler, skrivs avtal 

mellan parterna att bygga passiv/plusenergihus i större omfattning. 

Kent Stenhammar (S) 

Ledamot Kommunfullmäktige 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgatan 14, 434 42 Kungsbacka Tel: 073 811 98 00 kbasoc.nu 



Kungs 

Motion gällande ändring av tilltal till våra äldre inom Vård &~ 

Kalla inte äldre inom Vård &Omsorg för brukare 

;ka 20220406 ._._~~~_____ 

KO(viN~UI~STYF~ELS~.iV 

Omsor 
2~2 -a4- 13 

Dnr.... 

Närjag första gången då j ag satt i nämnden hördi att nämnden "Äldreomsorgen" nu 

Vård & Omsorg i Kungsbacka, använde ordet "brukare" blev jag bestört! 

För mig är inte våra äldre några brukare! 

Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har flera gånger krävt att benämningen brukare 

ändras. 

I bl.a Västerås, Östersund, Lidingö, Mölndal m.fl kommuner benämner man sina 

kunder inom Äldreomsorgen/~Tård &Omsorg för just det de är; 

KUNDER/BOENDE! 

De betalar för de tjänster de är i behov av. 

En av mina första frågor i nämnden var om vi inte kunde ändra brukare till just det de 

är kunder/boende? 

Jag läser allt som oftast att nämnden fortfarande efter att man avslog min motion från 

2016 använder brukare då man i ol~a sammanhang talar/tillta.lar eller skriver om 

denna målgrupp som på något sätt "köper tjänster" av V & O. 

SKL ~j orde en undersökning 2011 där de kom fram till; 

Ser inan "brukaren" som kund blir detta en fram ån~sfaktor för äldreomsorgen 

Med anledning av ovanstående yrkar j ag på; 

att man inom Kungsbacka kommun omgående upphör att benämna de som "köper 

tjänster" inom V & O INTE tilltalar dessa för brukare utan att de benämns/tilltalas 

som kunder/boende. 



•ä Socialdemokraterna 
KUNGSBACKA 

2022-04-26 

Kommunal boren för bidra~sberätti~ade föreningar i Kungsbacka kommun 

Vid kommunfullmäktigemötet den 5 april 2022 tog det beslut om att bevilja idrottsföreningen IFK 
Fjärås kommunal borgen för att möjliggöra omklädningsrum, handikapptoalett och andra toaletter 

samt upprustning och modernisering av befintlig fastighet. 

Detta var ett mycket klokt beslut som i förlängningen gynnar barn och unga i Fjärås med omnejd. En 

värdefull förening fick bättre ekonomiska förutsättningar med kommunens hjälp. 

Det som en del reagerade över var att den policy som idag finns gällande kommunal borgen 

krånglade till beslutet. Den är nämligen ganska skarpt och stramt skriven. I policyn står bland annat 
att alla ansökningar ska behandlas restriktivt och bara lämnas om det är en absolut nödvändighet för 
genomförande av de projekt eller den verksamhet som kommunen värderar som mycket angelägen. 

När det gäller just föreningar så står det att kommunfullmäktige ska besluta särskilt och med stor 
restriktivitet om borgen till mottagare som inte är helägda av kommunen. 

Socialdemokraterna iKungsbacka anser att policyn behöver omvärderas, omprövas och med största 

sannolikhet ändras, för att i större omfattning rättfärdiga beviljande av kommunal borgen för 

välskötta och seriösa föreningar. 

Med detta som bakgrund yrkar jag att: 

• Underlag till ny policy för kommunal borgen tas fram där andemeningen ska vara att 
bidragsberättigade och välskötta föreningar får större möjligheter att få kommunal borgen 

beviljad och-så1edes får bättre förutsättningar att bedriva verksamheter för våra invånare. 

Magdalena Sund ~ (S) 

Ledamot I<ommunfullmäktige 



 

 

Motion till Kf-möte 2022-05-10 

 

Betr.: Pensionärers möjlighet att äta skollunch 

Den sociala kontakten, samvaron tillsammans med andra människor, är av 
största vikt för välbefinnandet. Maten har en central roll för oss alla.  För 
pensionärer kan den vara särskilt viktig. För att ge möjligheten till ökad social 
samvaro vill vi undersöka om och i så fall hur vi kan erbjuda våra pensionärer 
möjligheten att få äta skollunch. Att få äta skollunch tillsammans med barnen 
är ett sätt att bryta ensamheten och slippa sitta ensam hemma och äta. Vidare 
så är skolmaten både god och näringsrik. 
 
Vi tror att pedagogerna skulle uppfatta samvaron som en avlastning. Barnen 
känner trygghet tillsammans med äldre människor och det är ju inte alla som 
träffar sina mor- och/eller farföräldrar så ofta. 
 
Att låta pensionärer äta skollunch är inget nytt. Det förekommer i flera 
kommuner. I Huddinge kommun finns det på 15 skolor där pensionären betalar 
43kr för lunchen. Man betalar med en lunchkupong som man köpt tidigare. 
I Tierps kommun kan pensionärer äta på 12 skolor för 49kr.  
 
Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
att vi omgående undersöker vilka möjligheter vi har att låta våra pensionärer 
äta lunch på skolor i Kungsbacka kommun. En undersökning som visar vilka 
skolor och på vilka villkor det kan genomföras. När den är klar redovisas den för 
kommunfullmäktige som beslutar om det skall införas eller ej. 
 

 

………………………………………………                                                      …………………………………………… 

Roger Larsson (Kb)                                                   Janne Heimbrand (Kb) 



 
 

 
 

 

Interpellation till ordförande för Nämnden för Teknik Monica Neptun 

Strandstädning 
Kungsbacka har antagit avfallsplanen som är gemensam för kommunerna i Göteborgsregionen. Det 
betyder att vi i fullmäktige har beslutat att: 

· Kommunen ska säkerställa att kustlinjen städas regelbundet. 
· Skräp på marken ska minska med 50 %. 
· Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för städning i naturområden och längs kusten i 

respektive kommun. 
· Engagera skolelever, idrottsföreningar, båtägare, båthamnar, företag och allmänheten i 

städaktiviteter. 
· Informera och kommunicera med allmänheten om skräpets farlighet, miljöpåverkan och 

kostnader för nedskräpning. 

Det finns flera enskilda och mer organiserade initiativ för strandstädning, bland andra Vrakat och 
Ocean Crusaders som båda fick Kungsbackas miljöpris 2019. 

1. Hur har Kungsbacka kommun koll på den långa kustlinjen och vem som städar var 
regelbundet? 

2. Hur går det med målet att minska med 50%, hur mäts det och vad är värdet kommunen 
räknar procent från? 

 

2022-05-09 

Maria Losman och Elisabeth Sahlsten 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Motion till Kf-möte 2022-05-10 

 

Betr.: Fyra spår för tåg genom centrala Kungsbacka 

Det har kommit till vår kännedom att det under en längre tid har 
förts diskussioner och långt gående planer på att det skall byggas 
ytterligare två spår genom centrala Kungsbacka. Spår som är avsedda 
för höghastighetståg och farligt gods. Vi är förvånade över hur dåligt 
våra kommuninnevånare har informerats eller blivit delaktiga om 
detta. En händelse som sannolikt kan bli det största som har hänt i 
Kungsbacka sedan branden 1843. Vi vill att så många som möjligt 
skall få chansen att vara med och ge sin syn på om vi skall tillåta detta 
och i så fall hur det skall lösas.   

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
att vi omgående bildar en arbetsgrupp med representanter från de 
etablerade partierna i kommunfullmäktige. En arbetsgrupp som har i 
uppdrag att lägga örat på rälsen och följa utvecklingen. Vid behov 
skall de informera och diskutera med våra kommuninnevånare under 
rubriken ” Skall vi ha ytterligare två spår genom centrala 
Kungsbacka och i så fall var skall de gå. 
 
 

………………………………………………                                                    

Roger Larsson (Kb) 

 



 

 
 
 
Motion om kunder som kallas brukare 
 
Gör ett nytt försök att övertyga kommunfullmäktige att det som partiet 
Kungsbackaborna tyckte vara rätt 2016 är än mer rätt nu sex år senare. Vi skrev då: 
 
När jag första gången hörde att dåvarande nämnden Äldreomsorgen nu Vård & 
Omsorg i Kungsbacka, använde ordet ”brukare” blev jag bestört! 
För oss är inte våra kunder några brukare! Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har 
flera gånger krävt att benämningen brukare ändras till kunder. 
 
I bl.a Västerås, Östersund, Lidingö, Mölndal m.fl kommuner benämner man sina 
kunder inom Äldreomsorgen/Vård & Omsorg för just det de är; 
KUNDER/BOENDE! 
 
Kunderna betalar för de tjänster de är i behov av. En av mina första frågor i nämnden 
var om vi inte kunde ändra benämningen brukare till kunder? 
Jag hör efter ca 1 år i nämnden att man fortfarande använder brukare då man i olika 
sammanhang talar/skriver om de som på något sätt är i behov av våra tjänster. 
 
SKL gjorde en undersökning 2011 där de kom fram till; 
Ser man ”brukaren” som kund blir detta en framgångsfaktor! 
 
 
Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att vi inom Kungsbacka kommun omgående förbjuder att benämna de som på något 
sätt tar del av våra tjänster för brukare. De skall benämnas för vad de är, nämligen 
Våra Kunder 
 

Kungsbacka 2016-06-06  Nytt försök 2022-05-10 

 

  ……………………………………………………. 

Roger Larsson (Kb) 
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