
 

 
Patrik Johansson 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunsekreterare  
patrik.johansson2@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

 
Storgatan 37 

Stadshuset 
 
 

www.kungsbacka.se 
 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2023-02-09 

 
  

Kommunstyrelsen 

Sammanträde tisdagen den 21 februari 2023 kl. 13.00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: Johan Tolinsson (S) 
Ersättare: Maria Gathendahl (M) 

 
0BDigital justering 

 
Information 

  

1.  Information om 
kommunstyrelsens förvaltnings 
verksamheter 
 
13.00–14.00 
Anders Johansson 
Anneli Skoglund  
Jesper Edlind  
Christina Hermansson  
Iwona Carlsson  
Sofia Jonsson  
Charlotte Blomqvist 
Anette Kristensson 
Ing Britt Blomberg 
Lovisa Eld   
Johan Gerremo  
Ida Lennartsson  
Viktoria Fagerlund  
Elinor Filipsson 

2023-00153    



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(8) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

 
Beslutsärende 

  

2.  Årsredovisning 2022 för 
kommunstyrelsen 
 
14.00–14.20 
Malin Larsson 
Anders Johansson 
Lovisa Eld  

2022-00366  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens 
årsredovisning 2022. 

 
Information 

  

3.  Information om samråd och 
viktigare pågående ärenden 
från arbetsutskottets 
sammanträden 

2023-00014   

4.  Information om aktuella 
händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, 
GR med flera) 

2023-00015   

5.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och händelser 

2023-00016   

 
Beslutsärenden 

  

6.  Kommunstyrelsens 
ombudgetering av driftsprojekt 
2022 
 

2023-00100  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner ombudgetering från 
2022 till 2023 om 2 038 000 kronor. 

7.  Tillsättning av tillförordnad 
säkerhetsskyddschef i 
Kungsbacka kommun 
 

2023-00090  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser Jesper Edlind, HR-chef, till 
tillförordnad säkerhetsskyddschef från den 27 
februari 2023. 
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8.  Ändring av riktlinjer för 
flaggning i Kungsbacka 
kommun 
 

2023-00101  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ändrar Riktlinjer för flaggning och 
lägger till att flaggning med Nordens flagga ska ske 
på kommunens officiella flaggstänger vid stadshuset 
på Nordens dag den 23 mars. 

9.  Initiativ från Magdalena 
Sundqvist (S) om att ge 
möjlighet för invånare, 
föreningar och företag att 
kunna skjuta upp betalning av 
fakturor från Kungsbacka 
kommun 

2023-00087  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 
initiativet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 

10.  Kungsbacka Arena - 
behovsframställan till Service 
 

2020-00547  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om behovsframställan till 
nämnden för Service enligt tjänsteskrivelse, 2023-01-
23, samt Service underlagshandling, 2023-01-23, 
enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-04-13, § 51. 
Kommunstyrelsen godkänner att nämnden för 
Service får ta i anspråk 20 miljoner kronor ur 
investeringsanslag för Arenan löpnummer 131, 
lokalplan 2023. 

11.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för handel-, kontor 
och verksamhetsändamål samt 
parkeringshus inom Varla 
2:412 
 

2022-00530  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för handel-, kontor och 
verksamhetsändamål samt parkeringshus inom Varla 
2:412 i Kungsbacka, daterad 2022-11-07.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplan för handel-, kontor 
och verksamhetsändamål samt parkeringshus inom 
Varla 2:412 i Kungsbacka. 
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12.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för verksamheter, 
kontor, centrum, handel och 
sport inom Hede 3:12 i 
Kungsbacka stad 
 

2020-00565  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för verksamheter, kontor, centrum, handel 
och sport inom Hede 3:12 i Kungsbacka stad, daterad 
2022-12-06. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för verksamheter, 
kontor, centrum, handel och sport inom Hede 3:12 i 
Kungsbacka stad. 

13.  Ansökan om planbesked för 
Varla 2:423 
 

2022-00878  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av vård och handel inom Varla 2:423, i 
Kungsbacka.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för vård och handel inom Varla 2:423, i 
Kungsbacka. 

14.  Godkännande av 
nyttjanderättsavtal Kyvik 2:96  
 

2022-00905  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal 
mellan Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB 
inom del av fastighet Kyvik 2:96, undertecknat av 
Eksta Bostads AB 2022-11-15. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

15.  Uppstart av projekt i lokalplan 
- Boende med särskild service 
 

2023-00061  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Boende med särskild service. 

16.  Begäran om yttrande över 
detaljplan Stocken 2:4, 
Varbergs kommun 
 

2022-00636  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2022-12-08, och översänder det som sitt svar till 
Varbergs kommun. 

17.  Svar på kommunrevisionens 
granskning av kommunens 
näringslivsverksamhet 
 

2022-00424  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2023-01-11, 
och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen. 
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18.  Svar på 
Infrastrukturdepartementets 
remiss av promemorian 
Uppdrag att utreda regler för 
A-traktorer och kompletterande 
rättelsedokument 
 

2022-00862  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2023-01-
30, och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet med följande tillägg i 
slutet av femte stycket under rubriken "Kommunens 
inställning i detalj": 
"Kungsbacka kommun vill se en höjning av 
maxhastigheten till 45 km/tim, analogt med EU-
moped, vilket skulle bidra till en bättre 
framkomlighet för kollektivtrafiken." 

19.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2023-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut.    

20.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2023-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet. 

21.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 3, 2022 
 

2022-00896  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. 

22.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 3 2022 
 

2022-00907  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. 
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23.  Antagande av tillägg i taxa för 
avfall 2023 - Bygg- och 
rivningsavfall från icke 
yrkesmässig verksamhet  
 

2022-00888  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, 
daterad 2022-11-14, med tillägg om maxtaxa för 
fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall 
som inte uppstått i en yrkesmässig verksamhet. 

Taxan gäller från och med den 1 april 2023. 
Avfallstaxa 2023, antagen av kommunfullmäktige 
2022-06-15, § 102, upphör samtidigt att gälla. 
Nämnden för Teknik ska återredovisa utfallet av 
tillägget till taxan samt förslag till förnyad 
prissättning till kommunfullmäktige senast inför år 
2025. 

24.  Lägesbild över ekonomin 2023 
 

2023-00082  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen till 
protokollet. 

25.  Begäran om medel för att 
främja välmående och 
motverka psykisk ohälsa 
 

2022-00953  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller begäran och omfördelar 
begärt belopp om 950 000 kronor från centrala 
finansverksamheten till nämnden för Kultur & Fritid. 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram närmare anvisningar om hur de avsatta 
medlen ska fördelas samt besluta om eventuellt 
kommande förfrågningar. 

26.  Svar på motion från Carita 
Boulwén m.fl. (SD) om att 
skolan ska vara en trygg och 
säker plats för våra elever, 
lärare och övrig skolpersonal 
 

2019-00804  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till det arbete som genomförts och 
kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar 
gällande kartläggning av risker och åtgärder av 
uppkomna risker samt uppdatering av 
säkerhetsrutiner tillsammans med utbildningsinsatser 
på kommunens skolor. 
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27.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka 
kommun 
 

2021-01101  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som 
avser att kommun alltid ska begära utdrag ur Polisens 
belastningsregister inför nyanställning av 
medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med 
omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & 
Omsorgs verksamhet. Detta med hänvisning till att 
det bidrar till ett ökat skydd för den enskilde 
omsorgstagaren. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Service i uppdrag att ta 
fram rutiner för att begära utdrag ur Polisens 
belastningsregister inför nyanställning av 
medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med 
omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & 
Omsorgs verksamhet. 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den 
del som avser att kommunen alltid ska begära utdrag 
ur Polisens belastningsregister inför nyanställningar 
av medarbetare inom förvaltningen för Gymnasium 
& Arbetsmarknad samt för arbete inom Kungsbackas 
gymnasium inklusive särgymnasium med hänvisning 
till att detta i enlighet med skollagens reglering redan 
är obligatoriskt.  
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som 
avser att kommunen ska begära in utdrag ur Polisens 
belastningsregister för redan anställd personal samt 
fortlöpande begära in utdrag från belastningsregistret 
för de anställda inom de verksamheter som det berör 
med hänvisning till att arbetsgivaren, av juridiska 
skäl samt integritetsskäl, inte bör kräva registerutdrag 
av redan anställd personal. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 8(8) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

28.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om krav på utdrag 
ur Polisens belastningsregister 
för anställning inom vård och 
omsorg 
 

2021-01098  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och inför ett 
krav på utdrag ur Polisens belastningsregister inför 
varje nyanställning av medarbetare som i sitt arbete 
har kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen 
för Vård & Omsorgs verksamhet. Detta med 
hänvisning till att det bidrar till ett ökat skydd för den 
enskilde omsorgstagaren.  
Kommunfullmäktige ger nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Service i uppdrag att ta 
fram rutiner för att begära utdrag ur Polisens 
belastningsregister inför nyanställning av 
medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med 
omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & 
Omsorgs verksamhet. 

29.  Svar på motion från Magdalena 
Sundqvist (S) m.fl. om att 
minska avgaser och buller med 
avgiftsfri och fossilfri busslinje 
 

2022-00140  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till pågående arbete med förslag till 
fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, 
befintlig stadstrafik samt att kommunens behov av 
kollektivtrafik och hur den finansieras ska utredas 
och genomföras inom ordinarie process för 
kollektivtrafikplanering. 

30.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om flytt av 
Kungsbacka Sjukhus 
 

2022-00141  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till pågående detaljplanering inom 
sjukhusområdet. 

31.  Svar på motion från Magdalena 
Sundqvist (S) om kommunal 
borgen för bidragsberättigade 
föreningar i Kungsbacka 
kommun 
 

2022-00379  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till den samlade översynen och 
uppdateringar av de finansiella styrdokumenten som 
är planerad att genomföras under 2023, där 
regelverket för kommunal borgen ingår. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2023-02-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 31 Dnr 2022-00366 
Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
I budget för 2023 gav kommunfullmäktige ett direktiv gällande innovation och 
omställning till nya arbetssätt. Direktivet gavs för att kommunen ska klara sitt 
uppdrag även i framtiden och göra den omställning som krävs. Kommunstyrelsens 
förvaltning har påbörjat arbetet med direktivet.  

Utöver det har Kommunstyrelsens förvaltning arbetat med satsningen utvecklande 
medarbetarskap för att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Andra 
aktiviteter som förvaltningen har genomfört är fortsatt digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen där framtagna detaljplaner från och med januari 2022 
görs digitala samt ett flertal projekt som genomförts för att skapa förutsättningar för 
våra förvaltningars arbete. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget för 2022 på 14 miljoner kronor. 
De huvudsakliga anledningarna till överskottet är att årets budgetförstärkning inom 
digitaliseringsområdet inte har tagits i anspråk eftersom det tar tid att starta upp 
arbetet, att arbetet med detaljplaner har genererat mer intäkter än planerat samt att 
kommunens markförvaltning genererar överskott. 

Överskottet kan även förklaras av att Räddningstjänsten Storgöteborg aviserat en 
återbetalning på grund av lägre pensionskostnader för året samt att avgiften till 
Region Halland har uteblivit då kommunen inte träffade någon ny överenskommelse 
för 2022. Ett utökat driftsbidrag till Stiftelsen Tjolöholm på 2 miljoner kronor 
dämpar överskottet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-26 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2022, 2023-01-27 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
I budget för 2023 gav kommunfullmäktige ett direktiv gällande innovation och omställning till nya 
arbetssätt. Direktivet gavs för att kommunen ska klara sitt uppdrag även i framtiden och göra den 
omställning som krävs. Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat arbetet med direktivet.  

Utöver det har Kommunstyrelsens förvaltning arbetat med satsningen utvecklande medarbetarskap för 
att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Andra aktiviteter som förvaltningen har genomfört 
är fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen där framtagna detaljplaner från och med 
januari 2022 görs digitala samt ett flertal projekt som genomförts för att skapa förutsättningar för våra 
förvaltningars arbete. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget för 2022 på 14 miljoner kronor. De huvudsakliga 
anledningarna till överskottet är att årets budgetförstärkning inom digitaliseringsområdet inte har tagits 
i anspråk eftersom det tar tid att starta upp arbetet, att arbetet med detaljplaner har genererat mer 
intäkter än planerat samt att kommunens markförvaltning genererar överskott. 

Överskottet kan även förklaras av att Räddningstjänsten Storgöteborg aviserat en återbetalning på 
grund av lägre pensionskostnader för året samt att avgiften till Region Halland har uteblivit då 
kommunen inte träffade någon ny överenskommelse för 2022. Ett utökat driftsbidrag till Stiftelsen 
Tjolöholm på 2 miljoner kronor dämpar överskottet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-26 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2022, 2023-01-27 
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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1 Året som gått 

1.1 Ekonomiskt utfall 

Utfall 

Utfall (miljoner kronor) Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Intäkter 26,7 27,3 35,7 

Kostnader -320,6 -268,0 -289,6 

Netto -293,9 -240,7 -253,9 

Budget, netto -319,0 -264,0 -267,9 

Avvikelse 25,1 23,3 14,0 

 

Huvudsakliga förklaringar till ekonomiskt utfall. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget för 2022 på 14 miljoner kronor. De huvudsakliga 

anledningarna till överskottet är att årets budgetförstärkning inom digitaliseringsområdet tar tid att få på plats, att 

detaljplanerna genererat mer intäkter än planerat samt att kommunens markförvaltning genererar överskott. 

Vidare förklaras överskottet av att Räddningstjänsten Storgöteborg aviserat en återbetalning på grund av lägre 

pensionskostnader för året samt att avgiften till Region Halland uteblivit då vi inte träffat någon ny 

överenskommelse gällande 2022. Ett utökat driftsbidrag till Stiftelsen Tjolöholm på 2 miljoner kronor dämpar 

överskottet. 

 

Investeringar 

Utfall (miljoner kronor) Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Inkomster 0 0 0 

Utgifter 0 0 0 

Netto 0 0 0 

 

Kommentar till investeringar 

Kommunstyrelsen har inte gjort några investeringar under året. 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Viktiga händelser inom verksamheten 

Under året har fokus flyttats från att hantera effekterna av pandemin till att hantera effekterna av Rysslands 

anfallskrig mot Ukraina. Det har då dels handlat om att få på plats ett mottagande av flyktingar enligt 

massflyktsdirektivet. Det har även handlat om effekterna av ökad inflation och risk för effektbrist i Sveriges elnät. 

Förvaltningen omvärldsbevakar frågorna och har också dialog med berörda myndigheter. 

Under året påbörjades satsningen i utvecklande medarbetarskap där vi under en treårsperiod genomför en 

kommungemensam utbildningsinsats för samtliga medarbetare i Kungsbacka kommun. Hittills har drygt tre tusen 
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medarbetare gått utbildningen som ska bidra till samsyn och ett gemensamt språk hos både medarbetare och 

chefer, vilket vi tror kommer bidra till att vi utvecklar oss som organisation och skapar en gemensam grund för 

att agera klokt i våra uppdrag. 

Vi vet att vi kommer få allt svårare att klara av kommunens uppdrag om vi fortsätter på samma sätt som vi gör 

idag och att vi därför måste göra saker på ett annat sätt framåt. I Kommunbudget 2023 har kommunfullmäktige 

gett oss direktivet ”Innovation och omställning till nya arbetssätt”. Under hösten har vi påbörjat arbetet främst 

genom kunskapsutveckling, både på kommunstyrelseförvaltningen och i kommunledningsgruppen. Kommun-

styrelsens förvaltning har en mycket viktig roll framåt med att leda och samordna arbetet som ETT Kungsbacka 

men också i att gå före och agera förebild. Vi behöver vara modiga och visa att det går att arbeta på nya och 

effektiva arbetssätt med bibehållen kvalitet. 

Vi kan konstatera att personalrörligheten ökat något jämfört med en lite lägre personalrörlighet under de senaste 

åren, möjligen som en konsekvens av pandemin. Svårigheten att rekrytera inom bland annat 

digitaliseringsområdet blir allt mer kännbar, med risk för att vi inte når upp till våra ambitioner inom området då 

vi dras med vakanser. 

Vi arbetar för fullt med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka Stad och har under året genomfört ett 

antal arbetsmöten med både politiker samt närings- och föreningslivet. Mötena genomförs för att öka 

kunskapsläget om förutsättningar i en växande stad samt för att höja engagemanget kring samhällsbyggnads-

frågor. 

I den nya Klimatstrategin har kommunen beslutat om inriktningen att Kungsbacka stad ska skyddas med hjälp av 

ett yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer. För att minska utsläppen har kommunen i samma strategi 

beslutat om klimatneutral kommunal konsumtion. 

Vi arbetar med att stärka den digitala samhällsbyggnadsprocessen på olika plan. Framtagna detaljplaner från och 

med januari 2022 görs digitala och laddas upp till Lantmäteriets nationella databas. Vi har även påbörjat en 

digitalisering av vårt markägande samt hur vi kan upprätta avtal digitalt. 

Under året har kommundirektören fattat beslut om att flytta näringslivsenheten, från kommunledningskontoret till 

samhällsbyggnadskontoret. Även om vi generellt eftersträvar att arbeta som en förvaltning så bedöms 

utvecklingen av vårt företagsklimat ha ett nära samband med samhällsbyggnadsprocessen i stort och att denna 

organisationsförändring därför ska gynna den utvecklingen. I början på 2023 kommer verksamheten att 

genomlysas för att arbeta fram ett nytt och uppdaterat uppdrag för näringslivsenheten och därigenom uppnå största 

möjliga nytta med att allt tydligare koppla samman näringslivsfrågorna med samhällsbyggnadsprocessen. 

Viktiga händelser inom personalområdet 

Under våren startade Kungsbacka kommun de första utbildningarna inom utvecklande medarbetarskap, ett 

forskningsbaserat samarbete med Göteborgs Universitet och Försvarshögskolan. Cirka 3 000 av våra medarbetare 

har under året genomfört utbildningen och målet är att alla månadsanställda medarbetare ska gå. I dag är 

förändringstakten i samhället hög och det ställer krav på både medarbetare och arbetsgivare, kommunens uppdrag 

är komplext och målen ambitiösa. Genom ett utvecklande medarbetarskap ska Kungsbacka som en attraktiv 

arbetsgivare ta ett stort kliv in i framtidens välfärd. Utvecklande medarbetarskap är inget nytt utan en del av både 

Kungsbacka kommuns arbetsplatskultur och ledarskapskriterier. De fyra hörnstenarna i vår arbetsplatskultur – vi 

samarbetar, vi välkomnar, vi tänker nytt och vi levererar - utgör ryggraden i det utvecklande medarbetarskapet. 

Nu vill vi öka förståelsen för utvecklande medarbetarskap och förbättra samspelet mellan ledarskap och 

medarbetarskap vilket också är ett sätt att arbeta med vår kompetensförsörjning. Ett utvecklande medarbetarskap 

gynnar både arbetsgivare och arbetstagare då det främjar: 

• den inre motivationen till uppdraget 

• arbetsglädje och engagemang 

• välmående på jobbet 

• personlig utveckling 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2022 

Avvecklingen av de flesta restriktionerna relaterade till coronapandemin genomfördes nationellt den 9 februari. 

För våra invånares skull har vi sett, bland annat i kommentarer på sociala medier, att det inneburit en återgång till 

mer normala vardagsfrågor. För våra verksamheter har det lett till att vi har genomfört fler större möten och 

evenemang på plats. Fler medarbetare har återgått till att jobba i kommunens lokaler, men många har också fortsatt 

att arbeta på distans en stor del av tiden. Normaliseringen av distansarbete är av allt att döma en beständig 

förändring både internt och externt. 

Den mest dramatiska världshändelsen under året var naturligtvis Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 

(egentligen en intensifiering av en konflikt som pågått sedan 2014). Invasionen ledde direkt till ett försämrat 

säkerhetsläge i Europa. Detta blev påtagligt för kommunstyrelsens förvaltning, som ansvarar för flera 

samhällsviktiga verksamheter. Krisberedskap har samordnat arbetet med lägesbildsrapportering med anledning 

av invasionen och dess följdverkningar. Det har handlat om befolkningsskydd med ökat tryck kring frågor om 

skyddsrum, VMA-system och kärnenergiberedskap, flyktingmottagning och under hösten framför allt energibrist 

och högre priser. 

Kriget har lett till att nästan 50 000 ukrainska flyktingar har sökt asyl i Sverige, men bara ca 90 personer har 

hittills blivit placerade i Kungsbacka. Detta är avsevärt färre än vad som ursprungligen väntades, men kan komma 

att öka om kriget fortgår länge. Sverige har också under året ansökt om medlemskap i NATO, vars stadgar har 

stort fokus på det civila försvaret. Detta kan leda till utmaningar för såväl förvaltningen som samhället. 

Flera rapporter från FN:s klimatpanel IPCC, som bygger på data från hundratals forskare, har under det senaste 

året bekräftat bilden av att världen är på väg mot en kraftigt höjd medeltemperatur. Forskningen pekar på att de 

åtgärder som hittills har gjorts inte är i närheten av tillräckliga för att undvika en katastrofal utveckling. Enligt 

rapporterna är det fortfarande möjligt att vända den negativa utvecklingen och därmed undvika många katastrofer. 

Det bygger dock på att ambitionen höjs avsevärt. Även om ambitionen skulle höjas kommer vi för överskådlig 

framtid att se allvarliga effekter av de klimatförändringar som redan har satts i gång. 

Den 1 juli implementerades nya beredskapszoner och nya planer för kärnenergiberedskapen i Sverige. Större 

delen av Kungsbacka kommuns yta berörs av yttre beredskapszon för Ringhals kärnkraftverk. 

Det alltmer osäkra läget i vår omvärld har lett till ett nytt nätverk för kommun- och regionjurister om totalförsvaret. 

Nätverket har knutit kontakter med Myndigheten för Säkerhet och Beredskap samt jurister på Sveriges Kommuner 

och Regioner. 

Under året genomfördes val till riksdag, region och kommun. Kommunstyrelsens kansli ansvarade för 

genomförandet av valet i vår kommun. Det har inneburit ett intensivt och omfattande arbete att förbereda och 

säkerställa genomförandet av förtidsröstningen, valdagen och rösträkningen, samt kommunikation kopplat till 

detta. En stor mängd valarbetare rekryterades. En aspekt som blivit allt viktigare på grund av 

omvärldsförändringar är säkerheten i vallokalerna och vid transporter av valmaterial och röster, vilket i vissa fall 

skett med hjälp av vaktbolag. Valresultatet ledde till flera nya ledamöter, nya kommunalråd och kan i framtiden 

förväntas leda till nya politiska inriktningar. 

I år infördes en ny lag om visselblåsningsfunktion som innebär att en person som rapporterar om missförhållanden 

har ett förstärkt skydd. Det innebär en ökad tydlighet av ansvar och roller i vår organisation och har bland annat 

lett till framtagning av ett nytt regelverk. 

Informationssäkerhet är ett område som blir allt viktigare när information sprids snabbt och enkelt i olika kanaler 

över världen. Under året har vi därför fokuserat på att stärka kraven på hantering av information. Till stor del har 

det handlat om att säkerställa att hantering och behandling av personuppgifter sker på ett korrekt sätt i olika 

verktyg vi använder. En satsning har även gjorts vad gäller tillgängligheten av information utifrån lagkrav på att 

dokument ska vara tillgänglighetsanpassade när de publiceras. 

Förväntningarna på samhällets och kommunens digitalisering har fortsatt att öka. En växande spridning och 
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användning av mobil teknik, AI och andra digitala lösningar gör att invånare och företag i allt högre grad förväntar 

sig enkla, snabba och situationsanpassade lösningar. Behovet av att arbeta med användardriven innovation för att 

hantera utmaningar fortsätter öka. Detsamma gäller cyberattacker, digital manipulation och hot mot den 

personliga integriteten, vilket ökar behovet av satsningar på digital säkerhet. Kommunens förvaltningar vill göra 

mer än vi har kommungemensamma resurser till. Under året har vi därför tagit fram en ny modell för gemensamma 

digitala prioriteringar tillsammans med förvaltningarna. 

Myndigheten för digital förvaltning har fått i uppdrag att se till att offentliga organisationer blir bättre på att göra 

öppna data tillgängligt och det har kommit en ny lag som skärper kraven. En nationell satsning på mätning av 

digital nytta i offentlig förvaltning har påverkat arbetet med digitalisering genom ökat samarbete och internt arbete 

inom området. 
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3 Uppföljning mål 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 

livsstilar. 

- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 

- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

- I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera 

 

Sammanfattning av styrelsens arbete med målet 

Kärnenergiberedskap 

För att stärka Kungsbacka kommuns kärnenergiberedskap har kunskapshöjande och trygghetsskapande insatser 

gjorts till olika målgrupper i kommunen. Målgruppsanpassade digitala föreläsningar har genomförts till 

nyckelpersoner inom kommunen, en digital föreläsning finns tillgänglig på hemsidan för våra invånare att ta del 

samt en KLOK-utbildning kring Totalförsvar i Sverige till våra medarbetare där kärnenergiberedskapen är en del 

av innehållet. 

Länsstyrelsen har tagit fram regionala planer för kärnenergiberedskapen som varit på remiss till Kungsbacka 

kommun under våren. Planerna beskriver vilka uppgifter länsstyrelsen vill att kommunen genomför vid en 

eventuell kärnteknisk olycka samt hur det kan påverka förvaltningarna vilket i sin tur bidragit till en 

kunskapshöjning för kommunens förvaltningar och nämnder. Utifrån de nu fastställda regionala 

kärnenergiberedskapsplanerna har vi påbörjat det fördjupade planeringsarbetet tillsammans med våra 

förvaltningar samt genomfört dialogmöte med länsstyrelsen om Kungsbacka kommuns specifika utmaningar för 

att öka vår förmåga att omhänderta en eventuell kärnkraftsolycka. 

Vi har även bistått länsstyrelsen med att ta fram lämpliga kommunala platser för nya Ringhalsvarningssystem 

utomhus runt om i kommunen. Det är ett projekt som fortgår under resten av året och innebär att kommunala samt 

privata fastigheter kommer få VMA-liknande system för att möjliggöra varna olika områden utomhus vid ett larm 

från Ringhals. 

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 

- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 

Borgmästaravtalet. 

-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 
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Sammanfattning av styrelsens arbete med målet 

Förtydliga behov av bostäder med särskild service i tidiga planeringsskeden 

För att tillgodose kommunens behov av bostäder med särskild service (BmSS), även där kommunen själv inte är 

markägare, genomförs nu dialog med exploatör redan vid uppstart av planarbetet. Syftet med ett förändrat 

arbetssätt är att tillgodose behovet av bostäder med särskild service vilket på sikt genererar god hushållning av 

kommunens resurser. 

Öka kunskap och beredskap kring klimatförändringarnas konsekvenser 

Arbetet med att öka kunskapsnivåerna kring klimatförändringarnas konsekvenser pågår för fullt och kommer 

sannolikt att pågå under en lång tid (flera decennier) framöver. Konkret så har kommunen fått en laga kraftvunnen 

översiktsplan under januari 2022 som ger många inriktningar kring klimatförändringar och dess påverkan. Bland 

annat så finns ett beslut om att arbeta med en långsiktig lösning som skyddar staden mot översvämningar orsakade 

av havshöjning. 

Kommunen har även under året fått klart en skyfallskartering för Kungsbacka stad vilket innebär att vi har ett 

betydligt bättre underlag nu för vilka områden som ligger i riskzonen för översvämningar på grund av skyfall. 

Med detta underlag kan flera förvaltningar vässa sitt arbete inom området. Arbete pågår med att bearbeta detta 

underlag så att det kan kommuniceras på ett tydligt sätt externt, ett komplicerat arbete som kommer pågå under 

kommande år. 

Effekten av det pågående arbetet och de nya kunskaperna är att kommunen som organisation kan förbereda sina 

verksamheter bättre för att både ställa om för att motverka ökade klimatförändringar men även skydda sig från de 

effekter vi redan drabbas av. När underlagen från skyfallskarteringen har bearbetats för att kunna visas externt 

blir effekten att företag och invånare kan öka kunskapen och förbereda sig bättre. 

3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 

mellan näringsliv och utbildning. 

 

Sammanfattning av styrelsens arbete med målet 

Invest in Kungsbacka 

En strategisk kommunikationsplan för att stärka Kungsbacka ur ett investeringsperspektiv har arbetats fram och 

insatser har påbörjats. Fokus ligger på befintliga företag i Kungsbacka som växer, företag som funderar på att 

investera i Västsverige och ska få fler att upptäcka den arbetsmarknads som Kungsbackas näringsliv erbjuder. 

Delar av arbetet har legat inom Kungsbackas platsvarumärke då det är en viktig pusselbit i Kungsbackas identitet 

och för att stärka näringslivsdestinationen. Under året har vi utvecklat samverkan med Region Halland som leder 

arbetet med Invest in Halland samt med Business Region Göteborg som driver Invest in Gothenburg. Samarbetet 

sker kring strategisk långsiktig utveckling men också kring etableringar och marknadsföring. 

För att ytterligare stärka Kungsbacka som en gynnsam plats för investeringar har vi fokuserat på att öka kunskapen 

och förståelsen för näringslivets behov internt i kommunen. Syftet är att tydliggöra vad vi som organisation har 

för roll och hur vi kan agera för att stödja näringslivets investeringar på lång och på kort sikt. Vi ser att det är ett 

arbete som kommer fortsätta under kommande år. Effekten av insatsen är att fler företag känner en stolthet för 
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platsen, ser goda möjligheter för att investera och etablera sig i Kungsbacka samt en attraktivare arbetsmarknad. 

Utveckla stadskärnan genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer 

Årets insatser har gått ut på att hitta en gemensam syn och process för att med kraft kunna jobba vidare mot Årets 

stadskärna. Vi har kommit en bit på vägen och resultatet av insatserna har bidragit till ett mer fokuserat arbete, 

ökad förståelse kring behovet av samverkan och vad som krävs för att öka Kungsbackas stadskärnas attraktivitet 

för både invånare, besökare och företag. Arbetet ska leda till ännu bättre och bredare samverkan för att 

tillsammans skapa attraktiva värden i en stadskärna som växer och utvecklas. 

Ny mötesarena för företag i Kungsbacka 

Under hösten genomfördes för första gången Kungsbacka Business Boost i samarbete med ett antal företag och 

organisationer i Kungsbacka. Eventet som är Kungsbackas näringslivsdag bestod bland annat av 

inspirationsföreläsningar, samtal med entreprenörer och representanter från Kungsbacka kommun. För att 

möjliggöra ett lättsamt dialogklimat där nya affärskontakter kan knytas avslutades dagen med After Work och 

underhållning. Vi erbjöd också en expo för företag som ville visa upp sin verksamhet under eventet. Utifrån 

responsen vi fått är bedömningen att insatsen bidragit till en ökad stolthet för platsen Kungsbacka ur ett 

näringslivsperspektiv, möjliggjort för fler företag att mötas och därmed att fler affärer skapas på sikt. Insatsen har 

också bidragit till ökad kunskap inom relevanta områden för näringslivet. 

Samverkansarenor med näringslivet 

Tillsammans med service- och utbildningsförvaltningarna har vi genomfört riktade insatser för att uppnå bättre 

förutsättningar för näringslivets utveckling och fler arbetstillfällen i kommunen inom tre fokusområden. 

Inköp - I dialog med företagare har vi förenklat och förtydligat texter och tagit fram en ny utformning av 

tilldelningsbesluten, nästa steg är att se över upphandlingsdokumenten. Arbete pågår mellan förvaltningarna 

Service och Teknik om att samtliga upphandlingar av betydelse ska som ett obligatorium inledas med tidig dialog. 

Förväntad effekt är att den tidiga dialogen inför upphandlingar gör att kommunen fångar möjligheterna och vart 

marknaden är på väg, samt att företagen förstår målbilden med upphandlingen bättre och kan komma med inspel. 

Det säkerställer också att rätt representation finns i avtalsgruppen och att innovationsmöjligheten identifieras. För 

att underlätta för näringslivet att göra affärer med kommunen finns nu e-tjänster där företag kan anmäla intresse 

för direktupphandling och/eller boka möte med en upphandlare. Sammantaget ska detta leda till fler och bättre 

affärer och bidra till ett starkt näringsliv. 

Samverkan skola/näringsliv – En prototyp för samverkan mellan skola och näringsliv har arbetats fram och är nu 

redo att testköras. Insatsen startas upp i början av nästa år och pilotskolor är Gullregns- och Hålabäcksskolan. 

Under året har vi arbetat för att utveckla praon så att elever, företag och organisationer får en mer kvalitativ prao. 

Näringslivet kommer framöver att möta elever i årskurs 9 som är väl förberedda inför sin praoperiod och som har 

gjort ett mer välgrundat val av praoplats. Dessutom kommer kommunikationen och stödet till näringslivet för att 

ta emot en praoelev utvecklas. 

Centrumutveckling – Vi ska tillsammans stärka och utveckla samverkan mellan fastighetsägare, företagen och 

kommunen med syfte att skapa en levande och attraktiv stadskärna. Nytt platsvarumärke är framtaget och nästa 

steg är att stärka identiteten för stadskärnan tillsammans med näringslivet. Under året har samverkan med 

centrumföreningen stärkts och gemensamma insatser genomförts. Initiativet bygger på samverkan mellan flera 

parter utöver centrumföreningen och är en del i arbetet för årets stadskärna. 
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3.4 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 

goda livet. 

- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. 

- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

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

 

Sammanfattning av styrelsens arbete med målet 

Lätt & Rätt i Kungsbacka 

Under året har utvecklingsarbetet inom Lätt & Rätt haft stort fokus på kommunikation. I våras genomfördes ett 

utbildningstillfälle för de förvaltningar och verksamheter som är involverade i insatsen och under hösten 

genomförde Bygg & Miljöförvaltningen en fördjupad utbildning i kommunikation som en pilot. Uppföljning 

genom nöjd kundundersökningen Insikt har implementerats som ytterligare stöd i verksamhetsutvecklingen. För 

att underlätta för företag som söker verksamhetsmark i Kungsbacka har processen tydligare beskrivits och en e-

tjänst för att anmäla intresse finns nu publicerad. 

Tillsammans ska insatserna leda till minskat regelkrångel och ökad transparens, bättre bemötande och ökat 

förtroende mellan tjänstepersoner och företag. Utifrån dialoger med företag märker vi att det sker en förflyttning 

i rätt riktning och det visar sig nu också i resultaten i nöjd kundundersökningen Insikt. 

Digital signering 

För att möjliggöra för våra invånare och medarbetare att signera digitalt i olika sammanhang inför vi en ny 

plattform för digital signering. Lösningen förväntas bidra till en lägre påverkan på miljön då dokument inte 

behöver skrivas ut för att undertecknas samt underlätta genom smidigare underskrifter på olika handlingar både 

externt såväl som internt. Upphandlingen av plattformen är avslutad och kommer implementeras under våren 

2023. 

Digitala samråds- och granskningsutskick 

Samhällsbyggnadskontoret använder numera ett digitalt verktyg för all posthantering i samband med olika typer 

av utskick kopplat till planprocessen. Primärt skickas all post till en digital myndighetsbrevlåda, till de personer 

som inte har denna tjänst går utskicken via den fysiska postutdelningen. Med digitala utskick erbjuder vi nu 

invånarna en bättre service genom snabbare leverans och säkrare hantering. Utskicken blir lättare att ta del av då 

mottagaren får tillgång till informationen var personen än befinner sig och bidrar dessutom till en lägre 

miljöpåverkan och bättre resursutnyttjande av medarbetarna. 

Call for Care (CFC) - hälsosupport på IF och VO 

Projektet Call for Care har under våren avslutats i förtid på grund av ett flertal orsaker. 

• Statistiken som är unik för systemet är minimal, andra system ger oss allt förutom sjukskrivningsorsak 

vid korttidsfrånvaro 

• Ett förändrat arbetssätt i syfte att minska korttidsfrånvaro är inte längre beroende av systemet 

• Chefer upplever ett omfattande antal av system, CFC bedöms inte som nödvändigt 

• Medarbetarna upplever inte en förbättrad service vid sjukanmälan 

• Efterlevnaden av sjukskrivningsrutin som kommer med CFC är inte tillfredsställande, trots olika 
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satsningar 

• Sammanfattningsvis är nyttan med projektet för liten i förhållande till insatsen 

De verksamheter som ingått i projektet från Individ och Familjeomsorg samt Vård och Omsorg har återgått till 

tidigare sjukskrivningsrutin från och med den 1 april i år. 

Ökad fysisk hälsa/välmående 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till 

samhällets utveckling. Under året har Kungsbacka kommuns anställda fått möjlighet att ta del av en hälsosatsning 

av diverse olika insatser med syftet att sänka sjukfrånvaron och bidra till välmående för medarbetare i Kungsbacka 

kommun. Varje kvartal har bjudit på ett nytt tema där vi under första halvåret fokuserade på introduktion till hälsa 

och välbefinnande samt fysisk aktivitet, all rörelse räknas, vilket resulterat i att fler fått upp ögonen för bland 

annat träning och hur alla delar hänger ihop. Under andra halvåret har vi fokuserat på kroppens bränsle med fokus 

på kost samt stress och återhämtning. 

Det har bjudits på fysiska aktiviteter av olika slag som bland annat yogaklasser som genomförts på lunchraster, 

SUP (bräda på havet), Friskis och Svettis har hållit kostnadsfria klasser och mycket annat. Upplevelsen från både 

medarbetare på flera olika förvaltningar och från fackligt håll är att satsningen har haft en positiv effekt, därför 

kommer denna hälsosatsning fortsätta även under 2023 med vissa justeringar. 

Utvecklande medarbetarskap 

Under våren startade de första utbildningarna inom utvecklande medarbetarskap, ett forskningsbaserat samarbete 

med Göteborgs Universitet och Försvarshögskolan. I dag är förändringstakten i samhället hög och det ställer krav 

på både medarbetare och arbetsgivare, kommunens uppdrag är komplext och målen ambitiösa. Genom ett 

utvecklande medarbetarskap ska Kungsbacka kommun ta ett stort kliv in i framtidens välfärd. Målet är att alla 

medarbetare i Kungsbacka kommun ska ha genomfört utbildningen inom de närmsta åren och redan nu har cirka 

3 000 av våra medarbetare genomfört utbildningen. Ett verktyg för att prata om utvecklande medarbetarskap är 

genom att spela ett spel om medarbetarskap där man tillsammans utforskar den egna organisationens 

förutsättningar för det goda medarbetarskapet utifrån den specifika arbetsmiljö vi verkar i. Det har varit en positiv 

respons på spelet och under 2023 kommer både utbildningsinsatsen om utvecklande medarbetarskap på 

Kungsbacka Teater och medarbetarskapsspelet att fortsätta. Utöver det kommer det tas fram material såsom, 

filmer, dialogfrågor och mycket annat om utvecklande medarbetarskap. 

Utvecklande medarbetarskap är inget nytt utan en del av både Kungsbacka kommuns arbetsplatskultur och 

ledarskapskriterier. De fyra hörnstenarna i vår arbetsplatskultur – vi samarbetar, vi välkomnar, vi tänker nytt och 

vi levererar - utgör ryggraden i det utvecklande medarbetarskapet. Nu vill vi öka förståelsen för utvecklande 

medarbetarskap och förbättra samspelet mellan ledarskap och medarbetarskap. Ett utvecklande medarbetarskap 

gynnar både arbetsgivare och arbetstagare då det främjar den inre motivationen till uppdraget, arbetsglädje och 

engagemang, välmående på jobbet och den personliga utvecklingen. 
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4 Verksamhetsmått 

4.1 Analys verksamhetsmått 

Samhällsplanering 

De senaste åren har vi prioriterat framtagande av detaljplaner som bidrar mest till kommunens mål och utveckling. 

Detta innebär att projekten vi arbetar med ofta är större och mer komplexa till sin karaktär än tidigare och antalet 

antagna detaljplaner är därför betydligt färre än budgeterade nivån på 25 per år. Avseende målet om planlagda 

bostäder når vi inte upp till årets målvärde i år men utslaget på en femårsperiod kommer vi att klara av ett 

genomsnitt på 500 bostäder. 

Digital utveckling 

Under året har vi gått på sparlåga med nya automatiserade processer. Vi har haft brist på resurser för analysering 

men går in i 2023 med ett ökat antal resurser som vi tror ska påverka automatiseringen positivt kommande år. 

Under 2022 träffade vi merparten av medarbetarna på serviceförvaltningen och vi har inlett en liknande insats på 

Teknik med start i januari 2023. Vi ser en uppgång i antalet inkomna processer från verksamheterna och tror oss 

se en ökad processorientering hos verksamheterna vilket är en förutsättning för automatisering. 

Årets värde på Kungsbacka kommuns digitala mognadsgrad (53,4) visar att en tydlig ökning har skett, jämfört 

med 2021, när det handlar om Kungsbackas förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. Detta trots 

bromsande faktorer som exempelvis ökade krav från invånare gällande digitala tjänster, ökade krav på möjligheter 

till distansarbete, större hot mot informationssäkerhet och svårigheter att nyanställa inom digitaliseringsområdet. 

Dessutom har medvetenheten om vad digitalisering innebär också ökat i organisationen.  

Näringsliv 

Tillståndslotsen är en möjlighet för företag att vid samma tillfälle träffa representanter från flera olika 

förvaltningar för råd och information kring olika tillstånd.  Antalet ärenden i tillståndslotsen ökade under 2022, 

för att fler företag ska få kännedom om lotsen krävs ytterligare kommunikationsinsatser. Antal sysselsatta 

minskade tillfälligt under 2020 men ökade igen till 2021 till en högre nivå än innan nedgången. Antalet sysselsatta 

är en indikator på hur Kungsbackas lokala arbetsmarknad utvecklas och är kopplad till den regionala ambitionen 

om 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen fram till 2035. Efter Göteborg är Kungsbacka den kommun som har 

flest arbetsställen i Göteborgsregionen men få anställda per arbetsgivare. Utifrån näringslivsanalysen ser vi att 

Kungsbacka har ett robust näringsliv med en stor bredd i antalet branscher. I förhållande till kommunstorlek har 

dock Kungsbacka en liten lokal arbetsmarknad som behöver växa kraftigt för att bli attraktiv kommun att bo, 

verka och leva i. 

4.2 Resursmått 

Namn Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Ledtid planbesked till projektstart, anges i 
månader 

 17 5,35 24 24 

Digital mognadsgrad  48% 54% 51,9% 53,4% 
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4.3 Prestationsmått 

Namn Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Upprättade detaljplaner 19 26 10 11 12 

Antal företagsärenden i tillståndslotsen  15 32 46 50 

Planlagda bostäder 183 424 336 662 381 

Automatiserade processer   10 11 3 

4.4 Effektmått 

Namn Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Kommunen arbetar aktivt för att förbättra 
integration och delaktighet av människor i 
samhället 

   22% 26,6% 

Kommunens information om vad du kan 
göra för att minska din miljö- och 
klimatpåverkan 

   54,5% 44,6% 

Kommunikation vid större förändringar i 
kommunen, exempelvis stadsplanering, 
byggnationer 

   48,7% 48,3% 

Antal nystartade företag per tusen 
invånare (etableringsfrekvens) 

12,4 12,2 13,1   

Antal arbetsställen 11 066 11 221 11 384 11 603  

Sysselsatt dagbefolkning, antal 26 739 27 610 27 384 27 874  

Måtten antal nystartade företag, antal arbetsställen samt sysselsatt dagbefolkning har ett års eftersläpning och 2021 är därmed den senast 

uppdaterade siffran. Antal nystartade företag 2021 har inte publicerats vid tiden för rapportens sammanställning. 

De tre översta måtten visar på andelen respondenter i SCB:s medborgarundersökning som angett svarsalternativen mycket bra och ganska 

bra. 
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5  Personal 

5.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtas ska följas upp årligen. Syftet med uppföljningen är att säkerställa 

att planerade åtgärder genomförs och att de får önskad effekt/resultat. Om åtgärderna inte genomförts, eller inte 

gett önskat resultat, görs en utvärdering om behovet fortfarande finns, och utifrån det planeras nya åtgärder framåt. 

Uppföljningen ska utgöra underlag för dialog i LSG, FSG och CSG inom ramen för skyddskommitténs uppdrag. 

Uppdraget att följa upp arbetsmiljöarbetet är reglerad i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1. 

5.1.1 Vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året 

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året 

Grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet består av enheternas arbetsplatsträffar, skyddsronder samt genom 

förvaltningens samverkansgrupper som i arbetsmiljölagens mening fungerar som skyddskommittéer. 

Förvaltningens HR-funktion finns som stöd för förvaltningens chefer. Varje år gör vi en uppföljning av det 

systematiska arbetet. I den uppföljningen beskrivs status i arbetsmiljöarbetet och framåtsyftande utvecklings-

områden. En framträdande del av arbetsmiljöarbetet under året har varit frågor kopplade till Covid-19, dels 

smittspridning men också det "nya normala" hur vi arbetar post-covid. 

5.1.2 Rapporterade händelser 

Namn 2020 2021 2022 

Riskobservation 0 0 0 

Tillbud 1 1 0 

Olycksfall 2 3 0 

Total 3 4 0 

Inga riskobservationer, tillbud eller olycksfall rapporterade under året. 

5.1.3 Arbetsmiljömål 

Kommunens övergripande mål för arbetsmiljöarbetet 

• Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete. 

• Sjukfrånvaron ska minska. 

• Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, samt dess tillämpning. 

• Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under arbetsdagen. 

• Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbetet. 

Cheferna på förvaltningen har fyllt i en checklista kring arbetsmiljöfrågor och där framkommer att mycket 

fungerar väl men att vi behöver: 

• förtydliga skyddsombudets roll 

• prata mer om arbetsgivarpolicyn 

• öka kunskaperna kring aktuella arbetsmiljöföreskrifter 

• informera om företagshälsovårdens uppdrag/roll 
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5.1.4 Sammanfattande bedömning 

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på att en stor del av det arbetet bedrivs på 

ett ändamålsenligt sätt, att det finns fungerande rutiner i förvaltningen för att undersöka arbetsmiljön samt åtgärda 

brister och risker som framkommer. Uppföljningen visar samtidigt på ett behov av ytterligare kunskapshöjande 

aktiviteter inom området. 

5.2 Kompetensförsörjning 

5.2.1 Attrahera/rekrytera 

Att ta emot praktikanter är viktigt för att möta och attrahera framtida medarbetare. Under året har vi tagit emot 57 

PRAO-elever från kommunens högstadieskolor. Eleverna har fått samarbeta med många olika enheter och komma 

med inspel och förslag som varit värdefulla för vårt utvecklingsarbete. Målet är att visa eleverna att Kungsbacka 

kommun är en arbetsgivare med en mängd olika slags yrken. Under året har förvaltningen också tagit emot 

universitetsstudenter på praktik och examensarbeten. Under hösten genomförde vi den årliga 

kommungemensamma introduktionsdagen för nyanställda med cirka 140 deltagare. I tillägg till den fysiska 

introduktionsträffen finns en digital introduktionsutbildning, en så kallad e-learning. Nytt för i år är att vi 

tillsammans med övriga förvaltningar inom samhällsbyggnadsprocessen ordnar en förvaltningsövergripande 

introduktion för att ge våra nya medarbetare möjligheten att skapa kontakter och relationer över förvaltnings-

gränserna. Söktrycket på rekryteringsannonser för tjänster hos oss har varit gott, dock har vissa typer av 

specialisttjänster varit svåra att rekrytera till. Vi har även fortsatt arbeta aktivt med att synas i sociala medier. 

5.2.2 Utveckla/behålla 

Under året har vi verkat aktivt för att främja en god arbetsmiljö genom ett antal olika initiativ. 

- Distansarbetesenkät som visar att de flesta medarbetarna på kommunstyrelsens förvaltning är än mer nöjda 

mer möjligheten att distansarbeta (jämfört med 2021) men att fysisk aktivitet och samarbete är områden 

förvaltningen måste arbeta vidare med 

- Kommungemensam hälsosatsning med bland annat rabatter, kunskapsdelning och gratis "prova på pass" med 

målet att öka hälsa och välmående hos våra medarbetare 

- Kompetensutveckling inom ledarskap, under året har förvaltningens chefer genomfört olika typer av 

ledarutvecklingsprogram 

- Utvecklande medarbetarskap 84 % av förvaltningens medarbetare har under året gått utbildningen. Läs mer 

om satsningen under "Viktiga händelser inom personalområdet". 

- Arbetsmiljöundersökningar förvaltningen har arbetat med olika typer av arbetsmiljöenkäter (exempelvis 

Hållbart medarbetarengagemang), skyddsronder och pulsmätningar. Resultaten är omhändertagna. 

5.2.3 Avsluta 

Som arbetsgivare är det viktigt att undersöka om personalomsättningen beror på brister på arbetsplatsen. HR 

genomför samtliga avslutningssamtal på förvaltningen med syfte att identifiera möjliga förbättringsområden. De 

avslutningssamtal som genomförts har inte indikerat något tydligt mönster gällande orsak till avslutad anställning. 

Utöver avslutningssamtalet får medarbetare som slutar på förvaltningen ta del av en digital exitenkät. Fördelen 

med exitenkäten är att den möjliggör att jämföra resultat över tid, dessvärre har svarsfrekvensen alltid varit låg. 

2022 hade förvaltningen för låg svarsfrekvens för att kunna generalisera resultatet (58 %). 
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5.3 Analys personalmått 

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, både i förhållande till kommunen som helhet och jämfört med närliggande 

kommuner. Sjukfrånvaron har dock ökat något jämfört med föregående år vilket kan vara en konsekvens av att 

fler är tillbaka fysiskt på sina arbetsplatser på Stadshuset och på Vägmästaren. 

Personalomsättningen har ökat jämfört med föregående år vilket är något vi noga kommer följa. 

5.4 Resursmått 

Namn Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2022 

Andel heltid 98,3% 99,2% 100% 100% 100% 

Anställda andel 
kvinnor 

81% 76% 73,8% 74% 75,8% 

Anställda andel 
män 

19% 24% 16,2% 26% 24,2% 

Anställda totalt 120 127 126 127 124 

Medelålder 44 44 44 45 45 

5.5 Effektmått 

Namn Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2022 

Personalomsättning 20,9% 10,7% 12,9% 7,4% 11,7% 

Sjukfrånvaro 
Kvinnor 

3,4% 2,4% 2,8% 2,6% 3% 

Sjukfrånvaro Män 5,9% 4,1% 2,8% 0,4% 1,1% 

Sjukfrånvaro Totalt 3,9% 2,8% 2,8% 2% 2,5% 
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6 Ekonomi 

6.1 Uppföljning driftbudget 

Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i tkr) Bokslut 2021 Budget 2022 Bokslut 2022 
Budgetavvikelse 

2022 

Kommunstyrelsen -9 261 -9 509 -9 363 146 

Kommungemensamt -122 915 -134 815 -134 060 755 

Kommunstyrelsens förvaltning 
övergripande 

-10 786 -13 013 -10 207 2 806 

Kommunledningskontoret -68 248 -74 128 -74 400 -272 

Samhällsbyggnadskontoret -29 524 -36 447 -25 919 10 528 

Summa -240 734 -267 912 -253 949 13 963 

Kommentarer 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget för 2022 på 13 963 tkr. De huvudsakliga anledningarna till 

överskottet är att årets budgetförstärkning inom digitaliseringsområdet tar tid att få på plats, att detaljplanerna 

genererat mer intäkter än planerat samt att kommunens markförvaltning genererar överskott. Vidare förklaras 

överskottet av att Räddningstjänsten Storgöteborg aviserat en återbetalning på grund av lägre pensionskostnader 

för året samt att avgiften till Region Halland uteblivit då vi inte träffat någon ny överenskommelse gällande 2022. 

Ett utökat driftsbidrag till Stiftelsen Tjolöholm på 2 miljoner kronor dämpar överskottet. 

Uppföljning mot föregående år 

Kostnadsökningen mellan åren beror till stor del på högre IT-kostnader för höjd säkerhet i kommunens 

infrastruktur samt utveckling i våra digitala system och verktyg. Därutöver är det främst kostnaderna för 

kommunala detaljplaner som står för förändringen då dessa tidigare år inte hanterades inom KS drift. 

Uppföljning mot budget 

Politik, +146 tkr 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för året på 146 tkr mot budget, vilket är en mindre avvikelse jämfört 

med budget och avvikelsen uppgår till 1 %. 

Kommungemensamt, +755 tkr 

Satsningarna som vi planerar att göra inom digitaliseringsområdet tar tid att få på plats då merparten rör sig om 

rekrytering av medarbetare inom området och att rekrytera rätt kompetenser kommer vara ett arbete som sträcker 

sig in även på nästa år. Projekttävlingen Kungsbacka arena genererar överskott då tidsplanen försenats något, en 

budgetpost vi flyttar med oss till 2023. Från och med år 2022 hanteras ekonomin för kommunala detaljplaner 

inom KS driftsram och genererar en stor kostnadspost i vår kommungemensamma projektportfölj, sammantaget 

med intäktsöverskottet på samhällsbyggnadskontoret som avser nedlagd tid i projekten genereras dock ett 

överskott på totalen för kommunstyrelsen. Projektet Call for Care har avslutats i förtid då det inte genererade den 

effekt som önskades och överskottet på 930 tkr återredovisas tillsammans med övriga poster i projektportföljen. 

(-1 881 tkr) 

Inom våra medlemsavgifter har vi haft några större avvikelser under året. Räddningstjänsten Storgöteborg har 
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gjort en återbetalning då pensionskostnaden blivit lägre än vad som debiterats under året. Ingen ny 

överenskommelse har träffats mellan Region Halland och medlemskommunerna för 2022 vilket utökar 

överskottet, ny överenskommelse väntas till år 2023. (+4 636 tkr) 

I maj beslutade kommunstyrelsen om ett utökat driftsbidrag till Stiftelsen Tjolöholms för år 2022 enligt inskickad 

framställan. Bidraget finansieras inom vårt överskott. (-2 000 tkr) 

Kommunstyrelsens förvaltning, +2 806 tkr 

Avsatta budgetmedel för utredningar har inte förbrukats i någon större omfattning och satsningarna inom 

digitaliseringsområdet får kostnadsmässigt inte fullt genomslag under året. Därtill har avsatta investeringsmedel 

inom främst digitaliseringsområdet inte nyttjats under året vilket ytterligare ökar överskottet på grund av uteblivna 

kapitalkostnader. (+ 2 806 tkr) 

Kommunledningskontoret, -272 tkr 

På kommunledningskontoret gör vi ett underskott motsvarande mindre än 0,5 % av budget, i praktiken en budget 

i balans. Vi har överskott på personalsidan på grund av ett flertal vakanser, ett överskott som till stor del använts 

för att hyra in konsulter för att lösa vissa behov. (-272 tkr) 

Samhällsbyggnadskontoret, +10 528 tkr 

Inom markförvaltningen har vi överskott, dels på grund av att intäkterna för hyror och arrenden är högre än 

budgeterat dels för att övriga planerade åtgärder varit färre under året än vi tagit höjd för i budgeten. (+3 436 tkr) 

Under året har mer tid debiterats i detaljplaner än den budgeterade nivån vilket ger ett stort intäktsöverskott på 

samhällsbyggnadskontorets budget. Nytt från och med i år är att samtliga poster för kommunala detaljplaner 

hanteras inom kommunstyrelsens driftsram där kostnadsposterna nu återfinns under rubriken ”kommungemen-

samt”, en post som balanserar nettot av våra detaljplaner för kommunstyrelsen som helhet. (+6 076 tkr) 

Kostnaderna för kollektivtrafiken är i nivå med budget och de historiskt stora överskotten för senior- och 

fritidskort finns inte längre. Behovet av konsultutredningar är inte så stort som budgeterats för inom det strategiska 

arbetet då stort fokus läggs på den fördjupade översiktsplanen där vi har en särskilt avsatt budgetpost i vår 

kommungemensamma projektportfölj. Intäktsposterna dämpas något av mindre debiterad tid i våra 

exploateringsprojekt än den budgeterade nivån. (+1 016 tkr) 

 

Prognossäkerhet 2022 

Nämnd Prognos delår april Prognos delår augusti Bokslut 2022 

Kommunstyrelsen 15,4 15,1 14,0 

Totalt 15,4 15,1 14,0 

Kommentarer till prognossäkerhet 

Prognossäkerheten har varit god och ligger i linje med tidigare lämnade prognosticerade budgetavvikelser för år 

2022. 
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6.2 Uppföljning investeringsbudget 

Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2021 Budget 2022 Bokslut 2022 
Avvikelse 

2022 

Löpande årliga investeringar     

Inkomster 21    

Utgifter  -620 0 620 

Övriga investeringar     

Utgifter  -1 000 0 1 000 

Netto 21 -1 620 0  1 620 

Kommentarer 

Löpande investeringar, +640 tkr 

Inga löpande investeringar har gjorts under året. 

Övriga investeringar, +1 000 tkr 

Inga övriga investeringar har gjorts under året. 
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7 Hållbarhetsbokslut 

Mål 3 - Hälsa 

Kommunen medverkar i Region Hallands projekt ”Kustnära vandringsled” inom Kungsbacka kommuns 

geografiska område i syfte att främja hälsa och rekreation. Under året har vi tecknat ett flertal nyttjanderättsavtal 

för att säkra leden. 

Enligt OECD:s rapport Creating Value Through Open Data, räknar man med att rädda 7 000 liv inom sjukvården 

i EU, tack vare att öppna data möjliggör snabbare handläggning. Kungsbacka har under året tagit nästa steg inom 

området för att göra det möjligt att bidra med data till förmån för människors hälsa. 

Möjligheter till distansarbete har visat sig vara en kritisk faktor för att hjälpa människor bibehålla god hälsa vid 

både pandemi, under influensasäsong och vid smittsam magsjuka. Under året har de tekniska möjligheterna och 

nya arbetssätt för distansarbete vidareutvecklats för att skapa bättre förutsättningar för både medarbetare och 

externa samarbetspartners. 

Mål 6 - Vatten 

I våras deltog vi vid en regional nödvattenövning tillsammans med en bred arbetsgrupp ifrån flertalet av våra 

förvaltningar. Övningen stärkte vår förmåga att upprätthålla en fungerande dricksvattenförsörjning via nödvatten 

även vid samhällsstörningar. 

Mål 7 Energi 

Under året har vi inventerat elberoende samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. 

Sammanlagt har över 400 verksamheter identifierats, både kommunala såväl som privatägda och övriga 

driftsformer. Denna inventering ska ligga till grund för elnätsbolagen arbete vid bristsituationer. Projektet kommer 

fortgå även under 2023. 

Mål 8 - Arbetsliv 

Nya e-tjänster har skapats som underlättar invånare och företagares ärenden på kommunen när det gäller 

kommunal service, både gällande privatliv och näringsverksamhet. 

Mål 9 - Näringsliv och Infra 

Arbetet med öppna data har förberett verksamheter för att kunna publicera olika datamängder som kan ge 

entreprenörer möjligheter att skapa innovationer, affärsidéer och nya företagskoncept baserat på kommunens data. 

Vi stödjer arbetet med Lätt & Rätt med bland annat kommunikationsutbildningar och individuell coachning. 

Mål 10 - Jämlikhet 

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller 

rörelseförmåga. Under året har den digitala tillgängligheten förbättrats i kontakt med kommunen. 

Mål 11 - Hållbara städer 

Vi har fokus på planering i våra prioriterade utvecklingsorter. I Kungsbacka stärks centrum genom en tätare 

struktur och mer effektiv markanvändning. Bostäder och arbetsplatser möjliggörs, allmänna platser och stråk 

skapas. Vi skapar en hållbar, stationsnära stadsutveckling. En detaljplan för Frillesås-Rya 2:1 har antagits vilken 

möjliggör för fler bostäder som kompletterar befintligt bostadsbestånd på orten med lägenheter och radhus. 

Inom ramen för det pågående arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Kungsbacka stad har förflyttningar 

gjorts under året: 

• Dialoger har genomförts med aktörer inom närings- och föreningslivet samt med barn & unga 

• Vi har påbörjat ett dialog - och analysarbete kring vattenfrågor 
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• En social konsekvensanalys för staden har påbörjats 

• Ett arbete kring ekosystemtjänstanalyser inom ramen av detaljplaner har påbörjats 

I januari fick vi en laga-kraftvunnen digital översiktsplan. Arbetsprocessen och slutresultatet har haft sin 

utgångspunkt i hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Översiktsplanen hjälper både invånare och näringsliv att 

se kommunens långsiktiga utvecklingsplaner. Planen är även det viktigaste underlaget för kommunens bygglovs- 

och planavdelning vilket underlättar deras arbetsprocesser. 

En översyn kring att använda möjligheten till markanvisning i syfte att styra in utvecklingen av kommunens egen 

mark till mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara projekt har påbörjats. 

Under året vi fortsatt utvecklingen av tekniska möjligheter och nya arbetssätt för distansarbete genom ett verktyg 

för säker kommunikation, vilket tillhandahåller möjligheter för medarbetare till att göra mer hållbara val i 

vardagen gällande var vi arbetar. 

Mål 12 - Konsumtion 

Ett antal viktiga e-tjänster har skapats för att ytterligare minska användning av pappersblanketter och effektivisera 

hantering av ärenden. 

Under året har behovsanalys och upphandling gjorts gällande kommunens utskick som resulterat i upphandling 

av en tjänst för en mer hållbar och effektiv posthanteringsprocess. Den blivit billigare, mindre tidskrävande och 

mer hållbar genom fler digitala och färre fysiska utskick. 

Under året har vi även upphandlat en lösning för digitala underskrifter som ska spara på miljön genom minskad 

pappersförbrukning. Vi fortsätter även att arbeta på med digital arkivering istället för papper. 

Mål 13 - Klimat 

En klimatstrategi för Kungsbacka kommun antogs under året. I samband med klimatstrategin tog 

kommunfullmäktige ett beslut om att på sikt bygga ett översvämningsskydd i havet för att skydda Kungsbacka 

stad mot havshöjningen. Ett av klimatstrategins mål är klimatneutral kommunal konsumtion senast år 2045. 

Under året har kommunen arbetat för att skapa bättre förutsättningar för publicering av öppna data om klimat, 

hållbarhet och relaterade områden. Att klimat- och hållbarhetsdata blir öppna för att kunna granskas och skapa 

medvetenhet och möjligheter att prioritera miljöarbetet är ett viktigt verktyg i kampen mot miljöförstöring. 

Mål 15 - Biologisk mångfald 

Under året har vi inlett ett samarbete kring vår vattenförvaltning tillsammans med förvaltningarna för Teknik samt 

Bygg & Miljö samt påbörjat en översyn av vår skogsförvaltning i syfte att utveckla mer hållbara skötselplaner för 

kommunens skog. Vi har därtill genomfört ett arbete kring regionala och kommunala ansvarsarter och 

ansvarsnaturtyper. 

Mål 16 - Inkluderande 

Vi har deltagit i utbildning kring barnrättsperspektivet för att stärka våra kunskaper i samband med samhälls-

planeringen. 

En omvärldsanalys som beskriver den pågående utvecklingen har tagits fram där det bland annat beskrivs hur 

människor påverkas av användandet av teknik och sociala medier gällande grundläggande värderingar, 

inkludering och synen på demokrati. Analysen används som dialogunderlag i våra verksamheter och vårt 

utvecklingsarbete. 

Vi har organiserat de allmänna valen till kommun, region och riksdag. Att rösta på ett säkert sätt är en demokratisk 

rättighet. Utöver det är tillgänglighet en viktig faktor och kansliet har inför valet bland annat sett över valdistrikten 

och gjort anpassningar för att förbättra tillgängligheten. Valdeltagande gick ner i Sverige som helhet, så även i 

Kungsbacka. I Kungsbacka minskade valdeltagande dock totalt sett mindre än i riket som helhet. 
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Mål 17 - Partnerskap 

Flera givande partnerskap har etablerats under året, bland annat inom öppna data och mätning av digital mognad 

och nyttorealisering inom digital utveckling. 

Samarbetet mellan kommunerna i både Halland och Göteborgsregionen (GR) har intensifierats under året inom 

digitaliseringsområdet. I GR har två potentiella samverkansuppdrag tagits fram för beslut, ett avseende öppna data 

och det andra om säker digital kommunikation. 
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8 Viten och rättstvister 

Kommentar 

Inga viten eller rättstvister föreligger. 
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9 Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Verksamhet 
Andel av 

verksamhetsvolym 
Kostnad för 
verksamhet 

 
Bokslut 

2021 
Bokslut 

2022 
Bokslut 

2021 
Bokslut 

2022 

Busstrafik 100 100 6 542 6 650 

All huvudverksamhet inom busstrafik utförs av annan huvudman (Hallandstrafiken) än Kungsbacka kommun. 
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§ 32 Dnr 2023-00100 
Kommunstyrelsens ombudgetering av driftsprojekt 2022 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner ombudgetering från 2022 till 2023 om 2 038 000 
kronor 

Sammanfattning av ärendet 
Projekttävlingen avseende Kungsbacka arena kommer att genomföras under 2023 
och kvarvarande budgetmedel från 2022 om 1 346 000 kronor behöver därför föras 
över till 2023 från 2022.  

Under 2022 fick kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 1 000 000 kronor avseende 
detaljplan för parkområde och hamnverksamhet inom del av fastigheterna 
Kungsbacka 4:6 och 4:65 i Inlag. Detaljplanearbetet är påbörjat, men kommer fortgå 
under kommande år och kvarvarande budgetmedel om 692 000 kronor behöver 
därför överföras från 2022 till 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-25 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Kommunstyrelsens ombudgetering av driftsprojekt 2022 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner ombudgetering från 2022 till 2023 om 2 038 000 kronor 

Sammanfattning av ärendet 
Projekttävlingen avseende Kungsbacka arena kommer att genomföras under 2023 och kvarvarande 
budgetmedel från 2022 om 1 346 000 kronor behöver därför föras över till 2023 från 2022.  

Under 2022 fick kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 1 000 000 kronor avseende detaljplan för 
parkområde och hamnverksamhet inom del av fastigheterna Kungsbacka 4:6 och 4:65 i Inlag. 
Detaljplanearbetet är påbörjat men kommer fortgå under kommande år och kvarvarande budgetmedel 
om 692 000 kronor behöver därför överföras från 2022 till 2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-25 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 35 Dnr 2023-00090 
Tillsättning av tillförordnad säkerhetsskyddschef i Kungsbacka 
kommun 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jesper Edlind, HR-chef till tillförordnad 
säkerhetsskyddschef från den 27 februari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens säkerhetsskyddschef tillika säkerhets- och beredskapschef, Charlotte 
Blomqvist avslutar sin anställning i kommunen den 26 februari 2023. Jesper Edlind 
har utsetts till tillförordnad säkerhets- och beredskapschef med tillträde den 27 
februari. Det finns behov av att utse en ny säkerhetsskyddschef. Tills vidare föreslås 
en tillförordnad säkerhetsskyddschef innan tjänsten som säkerhets- och 
beredskapschef är tillsatt. 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är 
av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa 
andra hot. Säkerhetsskyddslagen (2018:585) omfattar den som till någon del bedriver 
verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för 
Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.  

I enlighet med säkerhetskyddsförordningen (2021:955) ska en organisation som 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet ha en säkerhetsskyddschef. Uppgifter för 
säkerhetsskyddschef: 

- leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten 
bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som gäller. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-18 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Tillsättning av tillförordnad säkerhetsskyddschef i Kungsbacka kommun 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jesper Edlind, HR-chef till tillförordnad säkerhetsskyddschef från 
den 27 februari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens säkerhetsskyddschef tillika säkerhets- och beredskapschef, Charlotte Blomqvist avslutar 
sin anställning i kommunen den 26 februari 2023. Jesper Edlind har utsetts till tillförordnad säkerhets- 
och beredskapschef med tillträde den 27 februari. Det finns behov av att utse en ny 
säkerhetsskyddschef. Tills vidare föreslås en tillförordnad säkerhetsskyddschef innan tjänsten som 
säkerhets- och beredskapschef är tillsatt. 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) omfattar den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.  

I enlighet med säkerhetskyddsförordningen (2021:955) ska en organisation som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet ha en säkerhetsskyddschef. Uppgifter för säkerhetsskyddschef: 

- leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt 
lagen och de föreskrifter som gäller. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-18 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsgruppen 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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§ 24 Dnr 2023-00101 
Ändring av riktlinjer för flaggning i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ändrar Riktlinjer för flaggning och lägger till att flaggning med 
Nordens flagga ska ske på kommunens officiella flaggstänger vid stadshuset på 
Nordens dag den 23 mars. 

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kungsbacka kommun gör ett avsteg från 
riktlinjer för flaggning och att kommunen flaggar med Ukrainas flagga på 
kommunens officiella flaggstänger vid stadshuset. 

Flaggning med Ukrainas flagga ska ske tills vidare, med undantag för de dagar då det 
enligt riktlinjerna ska flaggas med någon annan flagga än kommunens officiella 
flagga. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: 
punkt 2.1.15, 2022-01-24, § 7. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 22 september 2020 antog kommunstyrelsen Riktlinjer för flaggning i 
Kungsbacka kommun. Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsfördelning och 
tydliggöra när och på vilket sätt flaggning ska ske på kommunens officiella 
flaggstänger och vid övriga kommunala anläggningar. 

Utöver det tydliggör riktlinjerna även att kommunstyrelsens arbetsutskott fattar 
beslut om avvikelser från riktlinjerna, såsom beslut om flaggning vid speciella 
tillfällen, officiella besök, vid större evenemang, festivaler eller andra tillfällen så 
som flaggning vid dödsfall. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan riktlinjerna antogs fattat beslut om avsteg 
från riktlinjerna vid ett antal tillfällen. Bland annat har flaggning skett med Nordens 
flagga på Nordens dag och med regnbågsflaggan under West Pride . 

Den 29 mars 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att Kungsbacka 
kommun, likt många andra kommuner, ska flagga med Ukrainas flagga på 
kommunens officiella flaggstänger. Syftet med flaggningen var att visa sympati med 
och sitt stöd för det ukrainska folket med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina. Beslutet gällde tills vidare utan undantag för de flaggdagar som anges i 
Riktlinjer för flaggning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-29, § 130 
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Riktlinjer för flaggning, antagna av kommunstyrelsen 2020-09-22, §  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att: 

- Riktlinjer för flaggning ändras och att det läggs till att flaggning med Nordens 
flagga ska ske på kommunens officiella flaggstänger vid stadshuset på Nordens 
dag den 23 mars. 

- det görs ett avsteg från riktlinjer för flaggning och att kommunen flaggar med 
Ukrainas flagga på kommunens officiella flaggstänger vid stadshuset. Flaggning 
med Ukrainas flagga ska ske tills vidare, med undantag för de dagar då det enligt 
riktlinjerna ska flaggas med någon annan flagga än kommunens officiella flagga. 

Fredrik Hansson (C) och Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till ordförandens (M) båda 
yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
ordförandens två egna yrkanden. Ordförande (M) prövar förslagen och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller dem. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 130 Dnr 2022-00239 
Avsteg från flaggning enligt riktlinjer för flaggning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kungsbacka kommun gör ett avsteg från 
riktlinjerna för flaggning och med anledning av Rysslands angreppskrig mot Ukraina 
och tills vidare flaggar med Ukrainas flagga. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: 

punkt 2.1.15, 2022-01-24 § 7. 

Sammanfattning av ärendet 
I Sverige och många andra länder har offentliga intuitioner valt att flagga med 
Ukrainas nationsflagga i syfte att visa sitt stöd till den ukrainska befolkningen under 
Rysslands angreppskrig.  

Den 8 mars beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att Kungsbacka kommun ska 
flagga med Ukrainas nationsflagga på kommunens officiella flaggstänger vid 
stadshuset. 

Enligt de antagna riktlinjerna ska flaggning vid de officiella flaggstängerna ske med 
svenska flaggan vid följande tillfällen: 

1. på allmänna flaggdagar 

2. då allmän flaggning rekommenderas av regeringen 

3. dag för val till riksdagen 

Kommunen ska även flagga vid Stadshuset vid följande tillfällen: 

1. på Europadagen 9 maj – med EU-flagga och svenska flaggan 

2. vid val till EU-parlamentet– med EU-flagga och svenska flaggan 

3. vid nationella minoriteters flaggdagar – med minoritetsflagga och svenska 
flaggan. 

I Kungsbacka kommun är det kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om 
avsteg från riktlinjerna och flaggning på kommunens officiella flaggstänger vid 
tillfällen utöver de som nämns i kommunens antagna riktlinjer för flaggning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 102 
Riktlinjer för flaggning antagna av kommunstyrelsen 2020-09-22, § 207 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott gör ett 
avsteg från riktlinjerna för flaggning och med anledning av Rysslands angreppskrig 
mot Ukraina och tills vidare flaggar med Ukrainas flagga. 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik, nämnden för Service, Chef kommunikation för förändring 



 

 

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

 

 
Riktlinjer för flaggning 
 

Kungsbacka kommuns officiella flaggstänger  
Kommunens officiella flaggstänger är vid Stadshuset (2st) och Kungsbacka torg (4st). 

Vid de officiella flaggstängerna ska Kungsbacka kommun flagga med svenska flaggan vid följande tillfällen: 

1. på allmänna flaggdagar 
2. då allmän flaggning rekommenderas av regeringen 
3. dag för val till riksdagen  

Kommunen ska även flagga vid Stadshuset vid följande tillfällen: 

1. på Europadagen 9 maj – med EU-flagga och svenska flaggan 
2. vid val till EU-parlamentet– med EU-flagga och svenska flaggan 
3. vid nationella minoriteters flaggdagar – med minoritetsflagga och svenska flaggan 

• Samernas flagga 6 februari 
• Sverigefinnarnas flagga 24 februari 
• Romernas flagga 8 april 
• Tornedalingarnas flagga 15 juli  

Mellan flaggdagarna och under tiden 1 april – 31 oktober ska kommunflaggor hissas vid kommunens 
officiella flaggstänger. 

Ansvar för flaggning 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för flaggning. 

Förvaltningen för Teknik ansvarar för att flaggning sker vid kommunens officiella flaggstänger enligt 
riktlinjerna.  

Kommunikationschef vid kommunledningskontoret ansvarar för revidering av dokumentet ”Riktlinjer för 
flaggning”. 

Beslut om flaggning vid övrig tid 

Beslut om flaggning övrig tid, såsom flaggning vid speciella tillfällen, officiella besök, vid större 
evenemang, festivaler eller andra tillfällen fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott eller den som de utser i 
sitt ställe. Vid tillfällen som inte kräver nationsflagga eller särskilt utsedd flagga, ska vimplar hissas, till 
exempel vid evenemang. 
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Riktlinjer för flaggning 

Flaggning vid dödsfall 

Beslut om flaggning vid dödsfall fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott eller den som de utser i sitt ställe.  

Vid flaggning vid dödsfall ska svenska flaggan hissas på halv stång vid stadshusets flaggstänger. Flaggan 
hissas först till topp och sedan omedelbart till 2/3 av flaggstången. Endast nationsflaggan hissas på halv 
stång. Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag äger flaggning på halv stång företräde. 

Flaggtider 

Under perioden 1 mars till och med den 31 oktober, ska flagga hissas kl. 08.00, vid flaggdagar. Resterande 
del av året ska flaggan hissas kl. 09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast kl. 
21.00. 

Flaggornas placering och storlek 

EU-flaggan och minoriteters flaggor ska hissas på den stång som är till vänster när man står med ryggen åt 
stadshuset. På den högra stången hissas svenska flaggan. 

 

 
Figuren ovanför visar den svenska flaggans placering vid flaggning på två flaggstänger. 

Om det finns flera flaggstänger ska den svenska flaggan alltid ha hedersplatsen i mitten. Vid jämnt antal 
flaggstänger placeras den svenska flaggan till höger från mitten, när man står med ryggen mot den plats eller 
byggnad där flaggstängerna finns. 

 

  
Figuren ovanför visar den svenska flaggans placering vid flaggning på fyra flaggstänger. 

Övriga nationsflaggor placeras i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt, varannan till höger och 
varannan till vänster. I rang placeras FN-flaggan, EU-flaggan och liknande flaggor efter nationsflaggor.  

Flaggans längd bör vara en fjärdedel av flaggstångens höjd.  
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Riktlinjer för flaggning 

Kommunflaggor 

Kommunflaggorna ska finnas i två storlekar beroende på flaggstångens längd: 

• Flagga 150 x 240 cm för flaggstång som är 10 meter 
• Flagga 180 x 300 cm för flaggstång som är 12 meter   

Flaggning vid kommunala anläggningar  
Förvaltningarna ansvarar för all flaggning utanför verksamhetslokaler och vid anläggningar såsom skolor, 
boenden och idrottsanläggningar. Beslut om flaggning fattas av förvaltningschef. Verksamhetsansvarig för 
anläggningen ansvarar för att flaggning sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunstyrelsen 22 september 2020 § 207,                  
Dnr KS 2020-00047, redaktionella ändringar 2021-05-19 

Gäller från: (22 september 2020) med revideringar från 2021-05-19 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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§ 22 Dnr 2023-00087 
Anmälan av initiativ från Magdalena Sundqvist (S) om att ge möjlighet 
för invånare, föreningar och företag att kunna skjuta upp betalning av 
fakturor från Kungsbacka kommun 

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar initiativet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med ett initiativ om att ge 
möjlighet för invånare, föreningar och företag att kunna skjuta upp betalning av 
fakturor från Kungsbacka kommun. 

Initiativtagaren vill att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller initiativet och att 
ordförandebeslut tas skyndsamt. 

Enligt gemensamt reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 
kommun får initiativ väckas i ett utskott. Utskottet tar dock inte ställning till 
initiativets yrkanden utan överlämnar det till nämnden eller kommunstyrelsen för 
behandling. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Magdalena Andersson (S), 2023-01-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott 
överlämnar initiativet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
överlämna initiativet till kommunstyrelsen för ställningstagande och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



 

 

 

Initiativärende från Socialdemokraterna i Kungsbacka 

2023-01-18 

Ge möjlighet för invånare, föreningar och företag att kunna skjuta upp 
betalning av fakturor från Kungsbacka kommun 

Många invånare, föreningar och företagare har på olika sätt drabbats hårt med anledning av 
de höga elkostnaderna och att elstöd dröjer. Redan idag har vi invånare som står inför valet 
att antingen köpa mat eller betala elräkningarna. Vi ser också att de höga elkostnaderna 
pressar våra företagare och föreningar. 

Socialdemokraterna vill därför att kommunen skyndsamt ser till att ordna så att det ges 
möjlighet för företag, föreningar och invånare att kunna skjuta upp betalningen för fakturor 
från Kungsbacka kommun och att kunna ansöka om så kallat tillfälligt anstånd. Det ska 
kunna gälla de flesta typer av fakturor från Kungsbacka kommun som t ex vård- och 
omsorgsavgifter, barnomsorgsavgifter och fakturor för tillsyn med mera. 

Anstånd ska kunna sökas för fakturor med förfallodatum i januari och februari. Anstånd ska 
kunna ges till och med 31 mars 2023 då förväntat elstöd ska ha betalats ut. Om stödet 
försenas ytterligare ska anstånd kunna förlängas och då även gälla fakturor med senare 
förfallodatum. 

Detta är ingen långsiktig lösning men ger invånare, föreningar och företag möjlighet att 
överleva till dess att vi förhoppningsvis ser en ljusning i den svåra ekonomiska situation som 
föreligger just nu. 

 

Vi yrkar således att följande initiativ bifalles av KSAU och att ordförandebeslut tas 
skyndsamt:  

- att kommunen skyndsamt ordnar och informerar invånare och företagare om 
möjligheten att kunna söka om tillfälligt anstånd till 31 mars 2023 för att betala 
fakturor från Kungsbacka kommun.  

- att dröjsmålsränta ej tas ut vid detta anstånd. 
- att om elstödet från försenas ska anstånd kunna förlängas och då även gälla fakturor 

från Kungsbacka kommun med senare förfallodatum. 

 

Magdalena Sundqvist, Kommunalråd i opposition (S) 
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§ 34 Dnr 2020-00547 
Kungsbacka Arena - behovsframställan till Service 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om behovsframställan till nämnden för Service enligt 
tjänsteskrivelse 2023-01-23 samt Service underlagshandling 2023-01-23, enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2021-04-13 § 51. 

Kommunstyrelsen godkänner att nämnden för Service får ta i anspråk 20 miljoner 
kronor ur investeringsanslag för Arenan löpnummer 131, lokalplan 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 om de övergripande 
förutsättningarna för genomförande av och inriktning för Kungsbacka Arenas 
uppförande och drift, inklusive ytor för kommersiella verksamheter. Nämnden för 
Service fick bland annat i uppdrag att utarbeta underlag för funktionerna i arenan, 
efter kommunstyrelsens behovsframställan. 

Fem delprojekt kommer att inleda genomförandet av arenaprojektet. Tre delprojekt 
avser projekttävling, upphandling av kommersiella delar och start av projektering. 
Två delprojekt avser processer för detaljplan och bygglov. Samtliga projekt kommer 
enligt projektplanen att genomföras parallellt och i nära samverkan.  

Två av delprojekten ska genomföras av kommunstyrelsen. Dessa behandlades av 
kommunstyrelsen den 10 januari 2023, § 3.  

Det tredje delprojektet ska genomföras av Service, efter behovsframställan från 
kommunstyrelsen, och består av projektering av arenans funktioner. Detta innefattar 
att ta fram handlingar som ska ligga till grund för fortsatta arbeten med arenan, och 
tillhörande utemiljö och angöring, bland annat programhandlingar, 
systemhandlingar, miljöplan, arbetsmiljöplan och utkast till klimatdeklaration. 

Underlag kommer att inhämtas från Kultur & Fritid, föreningar och kommunens 
övriga förvaltningar som kommer att ha verksamhet i arenan, övriga som kan 
påverkas samt från kommunstyrelsens två delprojekt, planarbete och bygglovsarbete. 
Inom ramen för Service delprojekt kommer så kallad totalentreprenad i samverkan 
att upphandlas och genomföras.  

Resultatet av delprojekten, som även syftar till att beräkna investeringskostnaden för 
arenan, kommer att utgöra underlag för kommunstyrelsens beslut att meddela så 
kallat startbesked för att uppföra arenan enligt kommunens ekonomistyrprinciper för 
lokalinvesteringar för byggprojekt i lokalplanen. 

Kostnaden för uppdraget till Service beräknas till cirka 20 miljoner kronor och 
finansieras ur investeringsanslaget för arenan.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-23 
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Översiktsbild delprojekt och processer - projekttävling, genomförande drift samt 
utredning funktioner mm, 2023-01-23 
Förvaltningen för Service – Arenan Behovsbeskrivning Lokalförsörjning, 2023-01-
23 
Kommunstyrelsen, 2023-01-10 § 3 
Kommunfullmäktige, 2021-04-13 § 51 

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



 
 

Datum 
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KS 2020–00547 

 
 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Sven Erik Bergström 
0300-834058 
Specialist hållbarhet 

Anna Rehnberg 
0300-834223 
Kommunjurist 
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Kungsbacka Arena - behovsframställan till Service 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om behovsframställan till nämnden för Service enligt tjänsteskrivelse 2023-
01-23 samt Service underlagshandling 2023-01-23, enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-04-13 § 
51. 

Kommunstyrelsen godkänner att nämnden för Service får ta i anspråk 20 miljoner kronor ur 
investeringsanslag för Arenan löpnummer 131, lokalplan 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 om de övergripande förutsättningarna för 
genomförande av och inriktning för Kungsbacka Arenas uppförande och drift, inklusive ytor för 
kommersiella verksamheter. Nämnden för Service fick bland annat i uppdrag att utarbeta underlag för 
funktionerna i arenan, efter kommunstyrelsens behovsframställan. 

Fem delprojekt kommer att inleda genomförandet av arenaprojektet. Tre delprojekt avser 
projekttävling, upphandling av kommersiella delar och start av projektering. Två delprojekt avser 
processer för detaljplan och bygglov. Samtliga projekt kommer enligt projektplanen att genomföras 
parallellt och i nära samverkan.  

Två av delprojekten ska genomföras av kommunstyrelsen. Dessa behandlades av kommunstyrelsen 
den 10 januari 2023, § 3.  

Det tredje delprojektet ska genomföras av Service, efter behovsframställan från kommunstyrelsen, och 
består av projektering av arenans funktioner. Detta innefattar att ta fram handlingar som ska ligga till 
grund för fortsatta arbeten med arenan, och tillhörande utemiljö och angöring, bland annat 
programhandlingar, systemhandlingar, miljöplan, arbetsmiljöplan och utkast till klimatdeklaration. 
Underlag kommer att inhämtas från Kultur & Fritid, föreningar och kommunens övriga förvaltningar 
som kommer att ha verksamhet i arenan, övriga som kan påverkas samt från kommunstyrelsens två 
delprojekt, planarbete och bygglovsarbete. Inom ramen för Service delprojekt kommer så kallad 
totalentreprenad i samverkan att upphandlas och genomföras.  
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Resultatet av delprojekten, som även syftar till att beräkna investeringskostnaden för arenan, kommer 
att utgöra underlag för kommunstyrelsens beslut att meddela så kallat startbesked för att uppföra 
arenan enligt kommunens ekonomistyrprinciper för lokalinvesteringar för byggprojekt i lokalplanen. 

Kostnaden för uppdraget till Service beräknas till cirka 20 miljoner kronor och finansieras ur 
investeringsanslaget för arenan.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-23 
Översiktsbild delprojekt och processer - projekttävling, genomförande drift samt utredning funktioner 
mm, 2023-01-23 
Förvaltningen för Service – Arenan Behovsbeskrivning Lokalförsörjning, 2023-01-23 
Kommunstyrelsen, 2023-01-10 § 3 
Kommunfullmäktiges beslut om genomförande av Kungsbacka arena, 2021-04-13 § 51 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Kultur & Fritid 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 om de övergripande förutsättningarna för 
genomförande av och inriktning för Kungsbacka Arenas uppförande och drift, inklusive ytor för 
kommersiella verksamheter. Nämnden för Service fick bland annat i uppdrag att utarbeta underlag för 
funktionerna i arenan, efter kommunstyrelsens behovsframställan. 

Fem delprojekt kommer att inleda genomförandet av arenaprojektet. Tre delprojekt avser 
projekttävling, upphandling av kommersiella delar och start av projektering. Två delprojekt avser 
processer för detaljplan och bygglov. Samtliga projekt kommer enligt projektplanen att genomföras 
parallellt och i nära samverkan.  

Två av delprojekten ska genomföras av kommunstyrelsen. Dessa behandlades av kommunstyrelsen 
den 10 januari 2023, § 3.  

Det tredje delprojektet ska genomföras av Service, efter behovsframställan från kommunstyrelsen, och 
består av projektering av arenans funktioner. Detta innefattar att ta fram handlingar som ska ligga till 
grund för fortsatta arbeten med arenan, och tillhörande utemiljö och angöring, bland annat 
programhandlingar, systemhandlingar, miljöplan, arbetsmiljöplan och utkast till klimatdeklaration. 
Underlag kommer att inhämtas från Kultur & Fritid, föreningar och kommunens övriga förvaltningar 
som kommer att ha verksamhet i arenan, övriga som kan påverkas samt från kommunstyrelsens två 
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delprojekt, planarbete och bygglovsarbete. Inom ramen för Service delprojekt kommer så kallad 
totalentreprenad i samverkan att upphandlas och genomföras.  

Resultatet av delprojekten, som även syftar till att beräkna investeringskostnaden för arenan, kommer 
att utgöra underlag för kommunstyrelsens beslut att meddela så kallat startbesked för att uppföra 
arenan enligt kommunens ekonomistyrprinciper för lokalinvesteringar för byggprojekt i lokalplanen. 

Kostnaden för uppdraget till Service beräknas till cirka 20 miljoner kronor och finansieras ur 
investeringsanslaget för arenan.  

Behovsframställan till Service 
Genomförandet av arenan består för Services del av två faser. Denna behovsframställan avser fas 1.  

Förvaltningen för Service har tagit fram en underlagshandling som bland annat redogör för vilka 
åtgärder som ingår i fas 1, vad som ska uppnås och kostnaden för fas 1. Handlingen är ett underlag för 
denna behovsframställan från kommunstyrelsen till nämnden för Service inför det uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i beslutet den 13 april 20211. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Behovsframställan utgör, tillsammans med projekttävlingen och uppdraget om drift av de 
kommersiella delarna, den inledande fasen för arenaprojektet såsom kommunfullmäktiges beslutat om 
den 13 april 2021.   

Arenaprojektet omfattar en investering som enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska föregås av ett 
startbesked, för att få ta i anspråk budgeterade investeringsmedel. Normalt lämnas startbesked för hela 
projektet fram till färdig byggnad. För arenan genomförs projektet i två faser, där fas 1 syftar till att få 
fram underlag samt kostnad. Först därefter kommer startbesked beträffande hela projektet att prövas av 
kommunstyrelsen. Nu aktuellt ärende omfattar åtgärder där kostnaderna är en del av 
investeringsmedlen. Ett särskilt beslut behöver därmed att fattas för att ta dessa medel i anspråk.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om behovsframställan till 
nämnden för Service enligt denna tjänsteskrivelse och förvaltningen för Service underlagshandling 
samt finansiering ur investeringsanslaget för arenan. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 

                                                
1 Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att enligt kommunstyrelsens  
behovsframställan och godkännande inför upphandling samt i samråd med Kultur &  
Fritid och övriga berörda verksamheter: 
-  utarbeta underlag i form av förstudier och andra utredningar för de funktioner  

i Kungsbacka Arena som krävs 
-  genomföra upphandling och genomförande av byggentreprenad och därvid  

träffa erforderliga avtal 
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Förvaltningen för Service - 
Arenan Behovsbeskrivning Lokalförsörjning  
Underlag för kommunstyrelsen gällande Kungsbacka Arena, 
Samverkansentreprenad - Fas 1 
 

Beskrivning av behov för arbeten i Fas 1 
Service Lokalförsörjning föreslår utifrån de förutsättningar som projektet med Kungsbacka 

Arena har, att Fas 1 av projektet ska bedrivas som en totalentreprenad i samverkan så kallad 

partnering. Det innebär att entreprenör och beställare skapar en gemensam arbetsgrupp 

med en transparens inom projektet, där beställaren har full insyn i ekonomin kring de delar 

som entreprenören upparbetar gällande projektering och genomförande. Huvudsakliga 

anledningen till att välja föreslagen upphandlingsform beror av att projektets faktiska 

omfattning inte är fastställd utifrån att de kommersiella delarna ännu är osäkra. 

Entreprenören i en samverkan jobbar mot en självkostnad plus ett arvode, som anges i 

anbudsskedet. 

Uppskattad totalkostnad för samtliga delar i Fas 1 är satt till 20 miljoner kronor. Service 

Lokalförsörjning ser att brytpunkten för att omkostnaderna kan komma att utökas vid 

eventuella förändringar kring de kommersiella delarna hamnar när projektet övergår i Fas 2. 

Det är alltså vid det skedet som hyresgäster bör finnas, men det kan också finnas möjlighet 

att färdigställa lokalerna till en uttalad nivå, som sedan hyresgästanpassas när avtal finns. 

Arbetet som görs under Fas 1 i form av kalkylerbara skisser och beskrivningar, kan användas 

för att handla upp en totalentreprenad med fastpris i konkurrens, om parterna inte är 

överens om riktkostnaden när Fas 1 har avslutats, eller om andra skäl föreligger. Nedlagt 

arbete är inte ogjort utan ägs av beställaren, i detta fall Kungsbacka kommun och blir i 

stället underlag för en ny upphandlingsform om så krävs. 

Nedan beskrivs en kort sammanfattning av de olika delar som ingår i Fas 1.  

Processbeskrivning av Fas 1 

Upphandling av entreprenör sker i form av en utvärdering som utgår från mjuka 

parametrar. Det är vanligast att utvärderingen innehåller både genomförandebeskrivningar 

av liknande projekt, referenser som ska kunna styrkas, organisationsplan, nyckelpersoner 

ska ha samarbetat i tidigare projekt, samt att en intervju som även den poängsätts för att 

utse den entreprenör som är mest lämplig för uppdraget. Här tecknas ett första avtal med 

entreprenören om att genomföra hela Fas 1. Tidsåtgång för denna del ligger på ca 3–4 

månader, förutsatt att inga överklaganden inkommer. För att Service Lokalförsörjning ska 

kunna driva projektets alla delar kommer det även behövas minst en extern biträdande 

projektledare, där syftet är att få hjälp med planering och administration i samband med 
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mötesserier osv. Förslaget innebär att upphandling av extern projektledare och entreprenör 

startar direkt efter beslut i kommunstyrelsen i februari 2023. 

Framtagande av programhandling som beskriver byggprojektets alla delar i textform, där 

ett första steg är att göra ett rumsfunktionsprogram som beskriver varje rum utifrån 

funktion, personbelastning, installationer och vilka ljudkrav som ställs mm. Här kommer 

även totalentreprenören att handla upp fler underentreprenörer som blir delaktiga i hela fas 

1, för att eventuellt fortsätta detaljprojektering i fas 2. Här är det discipliner för Arkitekt, 

Konstruktör, Landskapsarkitekt, VA och mark, Brand, El, Rör, Ventilation och Styr som brukar 

vara med. Där de i sin tur har med projektörer för respektive del och tillsammans med 

beställargruppen och verksamheten jobbar fram textdokument som beskriver ytor, teknisk 

standard, övergripande inriktning och systemval för värmeförsörjning, klimatskal, 

miljöinriktning, materialval, grov gestaltning och kulörprogram samt eventuella 

etappindelningar. Även utemiljön och de delar som berör angöring och trafiklösning ingår.  

Programhandlingen är en form av recept på byggprojektets fortsatta utformning. 

Programhandlingsskedet är mötesintensivt, dels för projekteringsgruppen, dels för 

verksamhetsgruppen. Det är i programskedet som verksamheten har störst möjlighet till att 

påverka utformningen och det är här som det är mest lönsamt att påverka, då det kräver 

färre timmar i insats av projektörerna att hantera en eventuell förändring eftersom de ännu 

inte har börjat rita upp alla detaljer och samordnat installationer osv. Tidsåtgång för 

framtagande av programhandling bedöms om ca 4 månader. Denna process beräknas starta 

i samband med att projekttävlingen har avslutats i juni 2023. 

Programhandlingen blir ett antal beskrivande dokument och principskisser från respektive 

disciplin, där syftet är att jobba vidare med dessa för att övergå till nästa del i Fas 1. 

Framtagande av systemhandling är nästa steg under fas 1 och här kommer det vara ett 

arbete som främst handlar om att projekteringsgruppen tar fram beskrivningar och 

principskisser som i grova drag visar byggnaden och dess konstruktion samt tekniska 

installationer. Utemiljön kommer också att ritas upp och kopplat till skisserna beskrivs alla 

de system, produkter och sakvaror som byggnaden ska bestå av. Nivån på dessa handlingar 

ska vara fullgod för att en första ekonomisk kalkyl ska kunna beräknas. Det ska framgå av 

handlingarna vilka mängder av olika material som behövs. I detta skede fortsätter 

programhandlingens underlag att förfinas, där rumsfunktionsprogrammet uppdateras och 

stäms av med verksamheten för att säkerställa att alla funktioner tagits med inför nästa fas. 

Kulörtprogram och gestaltning i form av 3D-skisser är också en del i systemhandlingsskedet. 

Bedömd tidsåtgång för framtagande av systemhandlingen är ca 8 månader. 

Kalkylberäkning för riktkostnad görs efter att systemhandlingen är avslutad och där 

kommer en kalkylator att behöva ca 4 veckor på sig för att kunna göra en gällande kalkyl av 
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hela projektet. Här kommer även utemiljö och markarbeten kalkyleras och ingå i den 

sammanlagda riktkostnaden. 

Riktkostnaden ska sedan godkännas i Kommunstyrelsen för att kunna gå vidare till Fas 2. Här 

finns alltså en möjlighet att avbryta samarbetet med entreprenören. Handlingarna tillfaller 

då beställaren där framtagna handlingar med fördel kan omformas och användas för en ny 

upphandling av entreprenör, för exempelvis fastpris i konkurrens. 

Sammantaget så kommer Fas 1 att innebära en tidsåtgång om ca 17 månader, där 
upphandling av entreprenör är inkluderad. 

Processbeskrivning Fas 2 

När kontrakt har tecknats mellan beställare och totalentreprenör, som också ska ske via 

Kommunstyrelsen, kan Fas 2 inledas. Denna del av byggprocessen räknas som 

genomförandefasen och här inleds arbetet med detaljprojektering. Den externa 

projektledaren kan om lämpligt övergå vid Fas 2 i en roll som byggledare, där en av 

uppgifterna blir sammankallande av byggmöten och administration kring dokumentation av 

mötesprotokoll under hela genomförandet.  

Systemhandlingarna ligger till grund för det som nu ska bli bygglovshandlingar för att söka 

bygglov samt bygghandlingar som används för att genomföra själva byggnationen och 

anläggandet av såväl mark, utemiljö som att uppföra byggnaden. Nu kopplas det på fler 

konsultgrupper, där det handlar om expertkunskap inom respektive delområde. Här anlitas 

också en besiktningsgrupp, som kommer att vara med under hela projektets genomförande 

som en opartisk kontroll för att säkerställa att bygghandlingar följs och att det blir ett 

godkänt utförande utifrån gällande myndighetskrav och normer. 

Detaljprojekteringen innebär flertalet projekteringsmöten mellan konsultgruppen, det 

kommer behövas möten med verksamheterna som ska använda arenan, samt med 

referensgrupper från Service i form av driftorganisationer som lås och larm, säkerhet, 

lokalvård samt informationsförvaltare mfl. Inför att bygghandlingar godkänns av beställaren, 

ska dessa handlingar granskas och godkännas av samtliga berörda inom 

beställarorganisationen, där det krävs samordning och tid för granskning. 

I samband med att bygglov ska sökas kommer projektet att ha en kontrollansvarig som är en 
extern part som granskar utifrån en av byggnadsnämndens godkända kontrollplan. Här 
erhålls sedan startbesked i samband att tekniskt samråd har ägt rum och därefter kan själva 
byggprojektet starta.  
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§ 3 Dnr 2020-00547 
Kungsbacka Arena – projekttävling samt finansiering avseende 
framtagande av förslag till genomförande av drift av kommersiella delar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena och 
godkänner Tävlingsprogram för projekttävling för Kungsbacka Arena, daterat 2022-
11-09 med redaktionella ändringar. 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut 2021-03-23 § 72, att till jury för 
Kungsbacka Arena utse Lisa Andersson (kommunstyrelsens ordförande), Fredrik 
Hansson (ordförande för nämnden för Service), Magdalena Sundqvist 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén (byggnadsnämndens 
ordförande), Lovisa Eld (samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), 
Karl Persson (förvaltningschef Kultur & Fritid), Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-
MSA), Charlotte Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard arkitekter) och Hanna 
Vilhelmsson (arkitekt SAR-MSA, Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka 
kommun).  

Kommunstyrelsen beslutar att jurymedlem som har politiskt uppdrag eller anställning 
hos kommunen ska, för det fall uppdraget eller anställningen upphör under 
projekttävlingen, ersättas med person med motsvarande uppdrag eller befattning.  

Kommunstyrelsen beslutar att de medel som avsattes för genomförande av 
projekttävlingen om 1 500 000 kronor, KS 2021-03-23 § 72, ska finansieras ur 
befintligt driftsanslag för projekttävlingen inom projektansvar 1420 
Samhällsbyggnadskontoret år 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar att kostnader för inledande åtgärder för att ta fram förslag 
till genomförande av upphandling av kommersiella delar av arenan om två miljoner 
kronor, KS 2021-03-23 § 72, finansieras ur driftsanslaget i lokalplanen 2022 för 
Arenan, löpnummer 131. 

Sammanfattning av ärendet 
De övergripande besluten om genomförande av och inriktning för Kungsbacka 
Arenas uppförande och drift fattades av kommunfullmäktige den 13 april 2021. I 
anslutning till fullmäktiges beslut redovisades även kommunstyrelsens beslut den 23 
mars 2021 om hur arbetet ska bedrivas om kommunfullmäktige beslutade enligt 
förslag. Kommunfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten genom 
laglighetsprövning. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och avgörandet har fått 
laga kraft, efter att kammarrätten inte meddelat prövningstillstånd. 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut syftar dels till att lämna 
förutsättningar och ramar för projektet enligt projektbeskrivningen 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, dels till att beskriva finansiering, projektägarskap, fördelning av 
uppdrag inom Kungsbackas organisation avseende projekttävling, upphandling av 
drift, utarbetande av förstudier för funktioner i arenan, uppförande av arenan och dels 
till hur samverkan och beslut ska ske när det gäller dessa uppdrag. Besluten kan 
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sägas utgöra ett tydliggörande av hur Kungsbacka kommun som helhet ska arbeta 
med projektet Kungsbacka arena och hur de olika genomförandemomenten ska 
samordnas, där kommunstyrelsen är huvudansvarig och projektägare med 
huvudansvar för projektbudgeten.  

Nu aktuella beslut avser de inledande momenten av projektet som behöver 
samordnas och samspela för att följa tidplan för projektet samt för att uppnå de 
eftersträvade effekterna av en arena med en kommersiell del. Nu aktuella beslut 
avser 

 genomförandet av projekttävlingen (tävlingsprogram, jury, anslag) 

 finansiering av förberedande åtgärder för upphandling av driftentreprenör 

En förnyad marknadsundersökning har genomförts av konsultföretaget RSD som 
också genomförde marknadsundersökningen inför KF beslut i april 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 389 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-10 
Tävlingsprogram för projekttävling för Kungsbacka Arena, 2022-11-09 
Reviderad rapport, Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, juli 2022 
Utdrag från kommunbudget 2023, plan 2024–2027 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-13 § 51, innehållande även kommunstyrelsens 
beslut 2021-03-23 § 72 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-02 
Ur Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10: 
- H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka 
kommun Samhällsbyggnadskontoret 
- H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur 
och Fritid, 2020-12-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Emanuel Forsell (M), Tommy Rydfeldt (L), Thure Sandén (M), 
Hravn Forsne (M), Stefan Jägnert (SD), Johan Tolinsson (S), Stefan Vilumsons (SD) 
och Viking Bengtsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Maria Losman (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens 
förvaltning för omarbetning av förslaget i syfte att göra markanvisningstävling för de 
kommersiella ytorna, med följande motivering: 

 Kommunen ska ägna sig åt kärnverksamhet dit byggande av anläggning för 
fritid och kultur hör hemma. För en levande stad behövs kommersiell 
kringverksamhet såsom restauranger, kontor, hotell etc. så som beskrivs i 
rapporten ”Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena”. 

Kommunen har en stor låneskuld, och behöver ha det för nödvändiga 
investeringar i kärnverksamheten. Om de kommersiella förutsättningarna är 
så goda som antyds i rapporten är det bättre att kommunen stimulera 
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marknadsmässiga lösningar genom en markanvisningstävling för 3D-
fastighet, dvs öppna för fler ägare än kommunen. Det är ett mer innovativt 
grepp som inte riskerar skattebetalarnas pengar i lika stor utsträckning som 
liggande förslag.   

För att marknaden ska kunna göra en sund bedömning behöver underlagen 
kompletteras med geotekniska undersökningar som inkluderar förorenad 
mark och risken för översvämningar i området. Underlagen behöver också 
kompletteras med en utökad marknadsanalys av grannkommunernas 
anläggningar samt en översyn av realismen i de uppskattade publiksiffrorna. 

Fredrik Kollberg (KD) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) återremissyrkande. 

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

Ordförande prövar först Maria Losmans (MP) m.fl. återremissyrkande mot att 
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag. 

Ordförande prövar sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 51 Dnr 2020-00547 
Kungsbacka Arena - genomförande samt inriktningsbeslut för 
uppförande och drift 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning av koncept för Kungsbacka 
Arena samt lämnar uppdrag för genomförande, uppförande och drift genom besluten 
nedan. 

Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka Arena ska inarbetas i budget 
och lokalplan, enligt förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat ska innehålla: 

 Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och 
evenemang med läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 
personer, om totalt 6 000-8 000 BTA. 

 Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med framtida möjlighet till 
utökning till 3 000 läktarplatser 

 Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser och andra administrativa 
ytor som till exempel utbildning, konferens med mera, motsvarande  
ca 7 000-10 000 kvm 

 Skyddsrum för cirka 360 personer 
 Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt Kungsbacka Arena inleds 
samt uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper för lokalinvesteringar för byggprojekt i 
lokalplanen. Innan startbesked ges skall driftoperatör vara upphandlad. 

Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande direktiv för detaljplanens 
utformning, stor vikt vid dels att området kopplas till angränsande funktioner som 
badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten till flexibilitet i både höjdled 
och utbredning nyttjas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 
 huvudansvarig samt att leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka 

Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, med 
rätt för kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga anpassningar av 
projektet som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 projektägare med huvudansvar för projektbudget för Kungsbacka Arena 
enligt kommunens ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar för verksamheter som berörs 
av projekt Kungsbacka Arena att: 

 samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden med projekt Kungsbacka 
Arena,  

 tillse att erforderliga resurser för projektet tillhandahålls för genomförandet. 
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Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda 
verksamheter: 

 genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 
 upphandla drift genom tjänstekoncession eller driftentreprenad av de 

kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att enligt kommunstyrelsens 
behovsframställan och godkännande inför upphandling samt i samråd med Kultur & 
Fritid och övriga berörda verksamheter: 

 utarbeta underlag i form av förstudier och andra utredningar för de funktioner 
i Kungsbacka Arena som krävs 

 genomföra upphandling och genomförande av byggentreprenad och därvid 
träffa erforderliga avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & Fritid att efter färdigställande 
av projekt Kungsbacka Arena ansvara för idrotts- och evenemangsverksamheten. 

Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen och fastighetsunderhållet av 
den uppförda arenan samt förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella 
delarna till nämnden för Service. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen om genomförande av arenaprojektet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att leda, samordna och genomföra 
projekt Kungsbacka Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, samt utser kommundirektören till projektägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling för Kungsbacka Arena utse 
Lisa Andersson (kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson (nämnden för 
Service ordförande samt förste vice ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén (byggnadsnämndens 
ordförande samt ledamot av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), Ulrika Granfors 
(förvaltningschef Kultur & Fritid), Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte 
Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard arkitekter) och Maria Brink (arkitekt MSA, 
Samhällsbyggnadskontoret). 

Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av projekttävling med 1 500 000 
kronor, vilket finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram förslag till 
genomförande av upphandling av drift av de kommersiella delarna av Kungsbacka 
Arena 

 med inriktning att café- och serveringsverksamhet och motsvarande i första 
hand ska utföras inom den kommersiella verksamheten 
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 med övervägande av föreningslivets behov av egen verksamhet i samband 
med tävlingsverksamhet och evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

 med utrymme för föreningslivets möjlighet till reklamintäkter i samband med 
matcher och evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att upprätta förslag till 
kommunstyrelsens godkännande inför upphandling av byggentreprenad. 

Reservation 
Franklin Eck (M), Kalle Påsse Sundvall (M), Stephan Philipson (M), Peter Söderberg 
(M), Charlotte Wallenstein (M), Karin Green (C), Maria Losman (MP), Clas 
Rosander (MP), Niklas Mattsson (KD), Peter Wesley (KD), Ulrika Högstrand (KD), 
Marie Wadström (KD), Agnetha Ernegård (-), Maria Rasmussen (V) och Kristina 
Rasmussen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 att godkänna utredningen Ny 
arenahall inom Kungsbacka sportcenter, samt att arenaprojektet ska genomföras med 
ytor för kommersiell verksamhet och att kommunen ska vara ägare av fastigheten. 
Kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda och 
samordna projektet. Kommunstyrelsen utsåg i sin tur kommundirektören att utreda 
genomförandet av arenaprojektet samt återkomma med förslag till projektplan med 
kostnader och budget för genomförandet. Kommundirektören fick även i uppdrag att 
utreda 200-300 aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenan för kommunens eget behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda förvaltningar och med 
konsultstöd utrett genomförandefrågor samt tagit fram projektförslag med delprojekt. 
I utredningen finns ett antal frågeställningar, där fullmäktige ska ta principiell 
ställning samt lämna uppdrag till organisationen att genomföra arenaprojektets olika 
delar.  

De uppdrag som lämnas syftar till att formellt beskriva den ansvarsfördelning och 
därmed sammanhängande beslutsordning som behövs för att genomföra projektet 
enligt projektbeskrivning och utredning. Syftet är även att tydliggöra projektets 
kommunövergripande karaktär, där ett nära samarbete är en framgångsfaktor och kan 
sammanfattas under begreppet Ett Kungsbacka, kommunens sätt att beskriva hur vi 
samarbetar och nyttjar resurserna på bästa sätt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 72 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09, § 106 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-08 
Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10 
A. Ny arena inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 
B. Handelsutredning Kungsbacka kommun, Tyréns, 2019-12-10 
C. Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, 2020-10-15 
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D. Kontorsanalys Kungsbacka, Presentation med sammanställning av preliminär 
rapport från Evidens, 2020-09-09 
E. Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, 
Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service, 2020-07-09, preliminär rapport 
F. Gruppuppgift, Marknadsundersökning och förslag till arenan, IHM Business 
School, 2020-10-07 
G. Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag, Kungsbacka kommun,  
2017-02-01 
G2. Konceptprogram för framtidens idrottshall, Whitearkitekter, aug 2020 
H1. Platsens betydelse och arenans bidrag, Kungsbacka kommun, 
Kommunledningskontoret, 2020-10-20 
H2. Synpunkter från invånardialog, Kungsbacka kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2020-10-29 
H3. Arenahall – evenemang & teknik, Kungsbacka kommun Förvaltningen för 
Kultur och Fritid, 2020-10-07 
H4. Arenautredning - Föreningslivets aspekter, Kungsbacka kommun, Förvaltningen 
för Kultur och Fritid, 2020-10-08 
H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka 
kommun Samhällsbyggnadskontoret 
H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och 
Fritid, 2020-12-18 
H7. PM - Kontorsarbetsplatser i arenan, Sammanfattning av befintliga utredningar, 
analys samt rekommendation. Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 
2020-10-28 
H8. Kommunikationsplan, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret,  
2020-12-23 
H9. Marknadsföring av arenan, Kungsbacka kommun, Kommunstyrelsens 
förvaltning, 2020-12-23 
H10. Ekonomisk översyn av arenan inklusive risk- och känslighetsanalys, 
Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret och Förvaltningen för Service, 
2021-03-02 
Kommunfullmäktige - Godkännande av utredning och förutsättningar för ny 
arenahall inom Kungsbacka Sportcenter, 2020-04-14, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Bengt Alderin (C), Kristina Karlsson (C), Peder Kirsten (L), 
Ulrika Landergren (L), Anders Eriksson (C), Carita Boulwén (SD), Torbjörn 
Andersson (SD), Thure Sandén (M), Susanne Andersson (SD), Henrik Arnesson (C) 
och Roger Larsson (KB) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Niklas Mattsson (KD) yrkar följande: 
 Att kommunstyrelsens förslag avslås; 
 Att kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2020, § 30, upphävs; 
 Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att skyndsamt bereda 

ett förslag till Arena för elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet inomhus för 2 500 personer, en fotbollsarena utomhus med  
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1 000 läktarplatser med möjlighet till utökning till 3 000 läktarplatser och 
möjlighet för föreningarna att bedriva kiosk och café; 

 Att den totala investeringsramen är max 300 miljoner kronor. 

Ulrika Högstrand (KD), Franklin Eck (M) och Stephan Philipson (M) yrkar bifall till 
Niklas Mattssons (KD) yrkande. 

Peter Söderberg (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen, med 
motiveringen: 

 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt bereda 
ett alternativt förslag till arena för fullmäktige med följande punkter: 
o arena för elitidrott, skolidrott och evenemang med läktarkapacitet för  

3 000 personer; fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med 
framtida möjlighet till utökning till 3 000 läktarplatser;  

o lokaler för föreningslivets behov av att bedriva kiosk, försäljning av 
klubbartiklar, caféverksamhet med möjlighet till matberedning; 

o skyddsrum för cirka 360 personer (lagkrav);  
o mottagningscentral för kärnkraftsolycka (lagkrav). 

 att uppdraget till kommunstyrelsen omfattar en total investeringsram om 
högst 300 miljoner kronor. 

 att kommunfullmäktige, som ett övergripande direktiv för detaljplanens 
utformning lägger stor vikt vid dels att området kopplas till angränsande 
funktioner som badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten till 
flexibilitet i både höjdled och utbredning nyttjas på ett lämpligt och 
ändamålsenligt sätt. 

 att fullmäktiges beslut den 14 april 2020 §30 inte skall vara en inriktning, 
utan när ärendet skall avgöras av fullmäktige skall det finnas underlag för 
olika ställningstagande. Varav ett skall vara enligt ovan alternativa förslaget. 

Karin Green (C), Kalle Påsse Sundvall (M) och Charlotte Wallenstein (M) yrkar 
bifall till Peter Söderbergs (M) yrkande. 

Maria Losman (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen, med 
motiveringen: 

 Vår bedömning är att placering av arenan i ett område som svämmar över till 
följd av klimatförändringarna kommer att kräva ännu mer investeringar för 
att skydda byggnaden. Vi ifrågasätter också behovet av en stor arena med 
tanke på att det finns arenor i grannkommunerna, men är öppna för behov av 
en hall i stationsnära läge, t ex vid Hede. 

Maria Rasmussen (V) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande. 

Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att följande 
stycke ska läggas till: 

 Kommunfullmäktige lägger, ett övergripande direktiv för hela projektet 
Kungsbacka Arena, som innebär att det som beslutas och genomförs ska 
genomsyras av ett värnande om Kungsbackas föreningsliv och ideella krafter. 
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Detta ska gälla såväl idrott som kultur. Med andra ord: folkhälsan ska genom 
hela projektet vara i fokus. 

Eva Borg (S) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Magdalena Sundqvists (S) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande, Peter 
Söderbergs (M) m.fl. återremissyrkande, Maria Losmans (MP) m.fl. 
återremissyrkande och Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Ordföranden prövar först Maria Losmans (MP) m.fl. återremissyrkande mot att 
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden presenterar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 
Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras i dag. 
Nej-röst innebär att ärendet ska återremitteras enligt Maria Losmans (MP) m.fl. 
återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 48 ja-röster mot 9 nej-röster och 4 
som avstår, beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    
Eva Borg                                 (S)        Alla                                                X    
Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                              X    
Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    
Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                  X  
Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    
Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    
Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                X    
Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    
Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                  X  
Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    
Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    
Maria Losman                             (MP)       Alla                                            X   
Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    
Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                X    
Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    
Tommy Bech                               (SD)       Alla                                            X    
Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    
Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    
Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                 X   
Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    
Lars Eriksson                            (S)        Alla                             X    
Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                X    
Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                  X  
Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    
Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                 X   
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Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    
Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                X    
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    
Roger Krantz                             (SD)       Alla                                               X    
Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    
Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    
Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    
Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                   X    
Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    
Clas Rosander                            (MP)       Alla         X   
Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla        X    
Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla        X    
Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                X    
Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    
Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    
Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg X    
Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                 X   
Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                 X   
Kenth Wallin                             (SD)       Alla        X    
Kristina Rasmussen                       (V)        Alla         X   
Franklin Eck                             (M)        Alla         X   
Elin Hysén                               (L)        Alla        X    
Rickard Wäst                             (S)        Alla        X    
Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    
Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    
Tobias Eriksson                          (SD)       Alla        X    
Berit Bergström                          (M)        Alla        X    
Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                X    
Karin Green                              (C)        Alla                                          X  
Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   
Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    
Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                X    
Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    
Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    
Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 48 9 4 0 
 

Ordföranden prövar sedan Peter Söderbergs (M) m.fl. återremissyrkande mot att 
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 
Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras i dag. 
Nej-röst innebär att ärendet ska återremitteras enligt Peter Söderbergs (M) m.fl. 
återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 45 ja-röster mot 11 nej-röster och 5 
som avstår, beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    
Eva Borg                                 (S)        Alla                                                X    
Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                              X    
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Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    
Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                  X  
Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    
Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    
Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                X    
Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    
Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                 X   
Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    
Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    
Maria Losman                             (MP)       Alla                                             X  
Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    
Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                X    
Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    
Tommy Bech                               (SD)       Alla                                            X    
Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    
Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    
Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                  X  
Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    
Lars Eriksson                            (S)        Alla                             X    
Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                X    
Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                 X   
Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    
Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                 X   
Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    
Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                 X   
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    
Roger Krantz                             (SD)       Alla                                               X    
Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    
Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    
Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    
Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                   X    
Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    
Clas Rosander                            (MP)       Alla          X  
Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla         X   
Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla        X    
Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                 X   
Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    
Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    
Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg X    
Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                 X   
Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                 X   
Kenth Wallin                             (SD)       Alla        X    
Kristina Rasmussen                       (V)        Alla          X  
Franklin Eck                             (M)        Alla         X   
Elin Hysén                               (L)        Alla        X    
Rickard Wäst                             (S)        Alla        X    
Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    
Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    
Tobias Eriksson                          (SD)       Alla        X    
Berit Bergström                          (M)        Alla        X    
Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                X    
Karin Green                              (C)        Alla                                         X   
Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   
Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    
Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                X    
Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    
Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    
Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 45 11 5 0 
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Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag och Niklas Mattssons (KD) 
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med, 45 ja-röster mot 12 nej-röster och 4 
som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    
Eva Borg                                 (S)        Alla                                                X    
Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                              X    
Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    
Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                X    
Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    
Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    
Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                X    
Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    
Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                 X   
Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    
Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    
Maria Losman                             (MP)       Alla                                             X  
Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    
Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                X    
Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    
Tommy Bech                               (SD)       Alla                                            X    
Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    
Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    
Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                  X  
Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    
Lars Eriksson                            (S)        Alla                             X    
Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                X    
Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                 X   
Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    
Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                 X   
Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    
Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                 X   
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    
Roger Krantz                             (SD)       Alla                                               X    
Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    
Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    
Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    
Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                   X    
Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    
Clas Rosander                            (MP)       Alla          X  
Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla         X   
Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla        X    
Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                 X   
Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    
Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    
Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg X    
Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                 X   
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Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                 X   
Kenth Wallin                             (SD)       Alla        X    
Kristina Rasmussen                       (V)        Alla          X  
Franklin Eck                             (M)        Alla         X   
Elin Hysén                               (L)        Alla        X    
Rickard Wäst                             (S)        Alla        X    
Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    
Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    
Tobias Eriksson                          (SD)       Alla        X    
Berit Bergström                          (M)        Alla        X    
Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                X    
Karin Green                              (C)        Alla                                         X   
Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   
Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    
Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                X    
Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    
Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                 X   
Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 45 12 4 0 

 

Ordföranden prövar sedan Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande mot 
avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår Magdalena Sundqvists (S) m.fl. 
tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 
Ja-röst innebär att avslå Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 
Nej-röst innebär att bifalla Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 31 ja-röster mot 16 nej-röster och 
14 som avstår, beslutar att avslå Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    
Eva Borg                                 (S)        Alla                                                 X   
Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                                X  
Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    
Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                X    
Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    
Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    
Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                 X   
Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    
Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                X    
Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    
Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    
Maria Losman                             (MP)       Alla                                            X   
Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    
Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                 X   
Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    
Tommy Bech                               (SD)       Alla                                              X  
Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    
Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    
Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                 X   
Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    
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Lars Eriksson                            (S)        Alla                              X   
Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                  X  
Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                  X  
Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    
Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                X    
Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    
Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                  X  
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                          X   
Roger Krantz                             (SD)       Alla                                                 X  
Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    
Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                 X   
Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    
Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                    X   
Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    
Clas Rosander                            (MP)       Alla         X   
Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla          X  
Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla          X  
Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                  X  
Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    
Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    
Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg  X   
Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                X    
Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                  X  
Kenth Wallin                             (SD)       Alla          X  
Kristina Rasmussen                       (V)        Alla         X   
Franklin Eck                             (M)        Alla        X    
Elin Hysén                               (L)        Alla        X    
Rickard Wäst                             (S)        Alla         X   
Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    
Per-Axel Carlsson            (M)        Alla         X   
Tobias Eriksson                          (SD)       Alla          X  
Berit Bergström                          (M)        Alla        X    
Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                 X   
Karin Green                              (C)        Alla                                          X  
Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   
Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    
Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                  X  
Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    
Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    
Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 31 16 14 0 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 8 Dnr 2022-00530 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för handel-, kontor och verksamhetsändamål samt 
parkeringshus inom Varla 2:412 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för handel-, kontor 
och verksamhetsändamål samt parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka, 
daterad 2022-11-07.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för handel-, kontor och verksamhetsändamål samt parkeringshus inom 
Varla 2:412 i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varla 2:412 ansökte den 18 mars 2022 om planbesked för att 
genom en ny detaljplan möjliggöra för utökad byggrätt för handel-, kontor- och 
verksamhetsändamål samt ett parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka stad.  

Kommunstyrelsen lämnade vid sammanträdet den 21 juni 2022, beskedet att 
kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en detaljplan inom 
fastigheten och gav samtidigt kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
projektbeställning för upprättande av detaljplan för Varla 2:412. 

Planområdet ligger inom handelsområdet i norra Kungsbacka stad och inrymmer 
Hede Fashion Outlet. I dag är fastigheten bebyggd med drygt 22 000 kvadratmeter 
handel- och verksamhetslokaler. Inom fastigheten finns även en stor markparkering. 
Tillfart till Hede Fashion Outlet sker via in- och utfart på Kungsparksvägen.  

Uppdraget innebär att pröva möjligheten utökad byggrätt för handel-, kontor-, och 
verksamhetsändamål samt parkeringshus inom fastigheten Varla 2:412 med en total 
exploateringsgrad på 60 procent byggnadsarea. 

Då trafiksituationen är ansträngd inom Hede handelsområde är en viktig del av 
uppdraget att undersöka hur tänkt expansion påverkar trafiksituationen. 

I samband med planbesked har frågan gällande eventuell utfart eller infart från 
Arendalsleden diskuterats. Arendalsleden är en del av huvudvägnätet. På 
huvudvägnätet värnas kapacitet och framkomlighet, vilket framgår av kommunens 
trafikledsplan, och antalet korsningspunkter är begränsade. Direktutfarter från 
fastigheter och verksamheter tillåts inte till huvudvägnätet. 

För Arendalsleden är det extra viktigt att värna framkomligheten då den matar 
biltrafik till Hede station samt används som omledningsväg vid störningar på E6:an. 
En utfart eller infart från Arendalsleden är därför inte lämplig och kommer inte att 
utredas i projektet. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-22 
Översiktskarta, 2022-11-16 
Projektbeställning, 2022-11-07 
Kommunstyrelsen 2022-06-21, § 161 

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

 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för 
handel-, kontor och verksamhetsändamål samt parkeringshus inom Varla 2:412 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för handel-, kontor och 
verksamhetsändamål samt parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka, daterad 2022-11-07.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för handel-, 
kontor och verksamhetsändamål samt parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varla 2:412 ansökte den 18 mars 2022 om planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för utökad byggrätt för handel-, kontor- och verksamhetsändamål samt ett 
parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka stad.  

Kommunstyrelsen lämnade vid sammanträdet den 21 juni 2022 beskedet att kommunen avser att pröva 
den begärda åtgärden genom en detaljplan inom fastigheten och gav samtidigt kommundirektören i 
uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande av detaljplan för Varla 2:412. 

Planområdet ligger inom handelsområdet i norra Kungsbacka stad och inrymmer Hede Fashion Outlet. 
I dag är fastigheten bebyggd med drygt 22 000 kvadratmeter handel- och verksamhetslokaler. Inom 
fastigheten finns även en stor markparkering. Tillfart till Hede Fashion Outlet sker via in- och utfart på 
Kungsparksvägen.  

Uppdraget innebär att pröva möjligheten utökad byggrätt för handel-, kontor-, och 
verksamhetsändamål samt parkeringshus inom fastigheten Varla 2:412 med en total exploateringsgrad 
på 60 procent byggnadsarea. Då trafiksituationen är ansträngd inom Hede handelsområde är en viktig 
del av uppdraget att undersöka hur tänkt expansion påverkar trafiksituationen. 

I samband med planbesked har frågan gällande eventuell utfart eller infart från Arendalsleden 
diskuterats. Arendalsleden är en del av huvudvägnätet. På huvudvägnätet värnas kapacitet och 
framkomlighet, vilket framgår av kommunens trafikledsplan, och antalet korsningspunkter är 
begränsade. Direktutfarter från fastigheter och verksamheter tillåts inte till huvudvägnätet. För 
Arendalsleden är det extra viktigt att värna framkomligheten då den matar biltrafik till Hede station 
samt används som omledningsväg vid störningar på E6:an. En utfart eller infart från Arendalsleden är 
därför inte lämplig och kommer inte att utredas i projektet. 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-22 
Översiktskarta, 2022-11-16 
Projektbeställning, 2022-11-07 
Kommunstyrelsen 2022-06-21, § 161 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Projektnamn 
 

Detaljplan för handel-, kontor- och verksamhetsändamål samt parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka 

Beställare 
Namn och roll E-postadress Telefon 

Lovisa Eld, samhällsbyggnadschef Lovisa.eld@kungsbacka.se 0300 83 77 83 

Status 
Beställningen är Datum 

 Färdigställd 2022-11-07 

 

Version 

Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 

2022-11-01 Björn Vikström 1.0 Projektbeställning 

                        

                        

                        

                        

    

   

OMFATTNING OCH RESULTAT 

 

INLEDNING OCH BAKGRUND 

Fastighetsägaren till Varla 2:412 ansökte om planbesked 2022-03-18 för att genom en ny detaljplan 

pröva möjligheten för utökad byggrätt för handel-, kontor-, och verksamhetsändamål samt parkeringshus 

inom fastigheten Varla 2:412. Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2022-06-21 och gav 

kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande av detaljplan. 

Inom fastigheten finns Hede Fashion Outlet som i omgångar utökat sin verksamhet. Kommunen 

bedömer att en effektivisering av användningen inom fastigheten är positivt för handelsområdet i norra 

Kungsbacka stad. 

Fastigheten Varla 2:412 ligger inom Hede handelsområdet som utvecklats sedan början av 2000-talet. 

Trafiksituationen inom området är ansträngd. 

FÖRVÄNTAD NYTTA 

Projektet förväntas bidra till en förtätning av Hede-handelsområde och att fler verksamheter i form av 

handel kan etableras. Med anledning av förtätningen möjliggörs även för en mer omsorgsfull utformning 

mot Arendalsleden och Kungsparksvägen. 

Projektet bidrar till kommunens mål om att ha Västsveriges Bästa företagsklimat då detaljplanen 

möjliggör en etablering för fler företag och arbetstillfällen i kommunen. 

mailto:Lovisa.eld@kungsbacka.se
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HÅLLBARHETSASPEKTER 

Projektet bidrar till ett effektivare markutnyttjande och nyttjande av gatunätet. Verksamheterna inom 

fastigheten ligger i ett kollektivtrafiknära läge vilket gör det enkelt att ta sig till och från området. Detta 

är positivt, både ur ett hållbarhets- och jämlikhetsperspektiv, då fler ges möjlighet att besöka området 

utan bil.  

UPPDRAG 

Uppdraget syftar till att pröva möjligheten utökad byggrätt för handel-, kontor-, och 

verksamhetsändamål samt parkeringshus inom fastigheten Varla 2:412 med en total exploateringsgrad 

på 60% byggnadsarea. Idag är stora delar av fastigheten avsedd för parkeringsändamål. Genom att 

möjliggöra för ett parkeringshus kan ytor som tidigare var avsedda för parkering planläggas för utökad 

byggrätt vilket effektiviserar markanvändningen. 

Då trafiksituationen är ansträngd inom Hede handelsområde är en viktig del av uppdraget att undersöka 

hur tänkt expansion av handel-, kontor, och verksamhetsändamål påverkar trafiksituationen. En viktig 

ingång i uppdraget är därför att utreda trafikförhållanden. Därför är det av stor vikt att även se över hur 

gående och cyklister kan ta sig till och från området för att minska belastningen på trafiknätet men även 

på grund av dess kollektivtrafiknära läge. 

Området vänder sig både mot Kungsparksvägen och Arendalsleden. Därför är en omsorgsfull gestaltning 

viktig för att området ska upplevas som en del av ett större handelsområde och inte som en isolerad del 

av det.  

I samband med planbesked har frågan gällande eventuell utfart/infart från Arendalsleden diskuterats. 

Arendalsleden är en del av huvudvägnätet och har hastighetsbegränsningen 60 km/h. På huvudvägnätet 

värnas kapacitet och framkomlighet och antalet korsningspunkter är begränsade. Direktutfarter från 

fastigheter/verksamheter tillåts inte till huvudvägnätet. För Arendalsleden är det extra viktigt att värna 

framkomligheten då den matar biltrafik till Hede station samt används som omledningsväg vid 

störningar på E6:an. Därför är inte en utfart/infart från Arendalsleden lämplig och kommer därför inte 

utredas i projektet. 

 

Prioritering 

Projektets prioritering avser framtagandet av detaljplanen. Projektet ska prioritera kvalitet enligt lämnat 

startpaket. Kvalitet i det här perspektivet innebär att detaljplanen ska ge förutsättningar för ett bra 

gestaltat och anpassat område med hållbara lösningar med anledning av att detaljplanens läge. 

Planarbetet kommer att bedrivas i normal takt och förväntas följa uppsatt tidplan. 

PROJEKTETS LEVERANSER 

Projektet kommer leverera en detaljplan vilken kommer följa både översiktsplanen och fördjupad 

översiktsplan för Kungsbacka stad. Detaljplanen föreslås upprättas med ett standardförfarande vilket 

innebär att detaljplanen kommer genomgå samråd och granskning innan antagande. Förfarandet kan 

komma att ändras under processens gång. 

Nr Beskrivning Mottagare 

1 Projektbeställning  SBK/KS 

2 

3 

Projektplan 

Samrådshandlingar 

SBK/Forum Samhällsbyggnad 

BN 
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4 

5 

Granskningshandlingar 

Exploateringsavtal 

BN 

KS 

6 Antagandehandlingar BN 

 

BERÖRINGSPUNKTER 

Projektet berör framtagandet av kommunens trafikstrategi som ska fungera som underlag till 

Kungsbacka stads fördjupade översiktsplan. 

AVGRÄNSNINGAR 

Projektets avgränsning följer fastigheterna Varla 2:412. Avgränsningen kan komma att ändras under 

arbetets gång. Projektet angränsar i sydväst till planlagd mark för skydd/natur och genomfart. I övrigt 

angränsar planområdet till detaljplanelagt område för industri och kontor. Planområdet omfattar endast 

kvartersmark. Eventuella åtgärder kopplat till trafikåtgärder utanför planområdet kan aktualiseras. 

Följande utredningar bedöms initialt nödvändiga för detaljplanen: 

• Trafik 

• Geoteknik 

• VA-frågor samt dagvatten 

 

Illustrationskartor och bebyggelseutformning ska tas fram av exploatör. Utöver ovanstående utredningar 

kan ytterligare frågor väckas under detaljplanearbetet vilket kan leda till fler utredningar. 

 

TIDPLAN 

• Uppstart – Q4 2022 

• Samråd – Q4 2023 

• Granskning – Q2 2024 

• Antagande – Q3 2024 
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Uppskattad tidplan gäller framtagande av detaljplan fram till antagande. 

EKONOMI 

PLANKOSTNADSAVTAL 

Exploatörerna åtar sig att bekosta framtagandet av detaljplanen genom tecknandet av 

plankostnadsavtalet. 

Uppskattad tidsåtgång, för projektdeltagare från kommunen, är cirka 950 timmar. 

Kostnad för utredningar beräknas bli ungefär 600 000 kronor. Därtill tillkommer en uppskattad kostnad 

på 50 000kr för fastighetsförteckning som tas fram av Lantmäteriet. 

Utöver utredningar behöver exploatörer ta fram illustrationer och bebyggelseutformning för planerad 

bebyggelse. 

KOMMUNALA KOSTNADER 

Kommunala kostnader aktualiseras i samband med utbyggnad av vatten-, spill- och 

dagvattenanläggningar. 

KOMMUNALA INTÄKTER 

De kommunala intäkter som kan aktualiseras är framför allt anslutningsavgift till kommunalt VA. 

DRIFTSKOSTNADER  

Kommunen, genom VA-kollektivet, får ökade driftskostnader för VA-anläggningar. 

BESLUT OCH RAPPORTERING 

 

RAPPORTERINGSRUTINER 

Projektdeltagare, planchef, exploateringschef och exploatörer kommer månadsvis få lägesrapporter om 

projektets framfart. Möten kommer hållas med både projektgrupp och exploatör inför samråd, 

granskning och antagande för att gå igenom handlingar. Även efter samråd och granskning kommer 

möten hållas med projektdeltagare och exploatör för att gå igenom inkomna yttranden.  

I övrigt kommer löpande projektmöten hållas med projektgruppen och exploatör. 

BESLUTSINSTANSER 

Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd, granskning och antagande för detaljplanen. 

Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning. 

AVSLUT

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg & Miljö för 

bygglovsprövning samt till förvaltningen för Teknik för utbyggnad av VA samt eventuell utbyggnad av 

allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
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UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA 

Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Utvärdering kommer även 

ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när området är utbyggt i sin helhet. Då 

kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. Detta enligt den nya modell för 

utvärdering i delprocesser som är under framtagande. 

För de första två stegen av utvärdering är det projektledaren/planarkitekten som är ansvarig för att 

utvärdering görs, för steg tre och steg fyra ansvarar exploateringsingenjören i projektet. 
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§ 161 Dnr 2022-00283 
Ansökan om planbesked för Varla 2:412 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom en detaljplan för handel-, kontor- och verksamhetsändamål samt ett 
parkeringshus inom Varla 2:412.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för handel-, kontor- och verksamhetsändamål samt ett 
parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka stad. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en utökad byggrätt för handel-, kontor- och verksamhetändamål 
samt möjliggör för ett parkeringshus inom Varla 2:412 där Hede Fashion Outlet är 
etablerad. Kommunen bedömer att en effektivisering av användningen inom 
fastigheten är positivt för handelsområdet i norra Kungsbacka stad.  

Omfattningen av tillkommande byggrätt för handel-, kontor-, verksamhet- och 
parkeringsändamål ska utredas under detaljplanearbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varla 2:412 har den 18 mars 2022 ansökt om planbesked för 
att genom en ny detaljplan möjliggöra för utökad byggrätt för handel-, kontor- och 
verksamhetsändamål samt ett parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka stad.  

Fastigheten ligger inom handelsområdet i norr Kungsbacka stad och inrymmer Hede 
Fashion Outlet. I dag är fastigheten bebyggd med drygt 22 000 kvadratmeter handel- 
och verksamhetslokaler. Inom fastigheten finns även en stor markparkering. Tillfart 
till Hede Fashion Outlet sker via in- och utfart på Kungsparksvägen.  

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ligger fastigheten inom 
område för företag och service. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, 226 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Ansökan om planbesked, 2022-03-18 
Karta, Varla 2:412, 2022-05-18 

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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§ 9 Dnr 2020-00565 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för verksamheter, kontor, centrum, handel och sport inom 
Hede 3:12 i Kungsbacka stad 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för Detaljplan för verksamheter, 
kontor, centrum, handel och sport inom Hede 3:12 i Kungsbacka stad, daterad 2022-
12-06. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan 
för verksamheter, kontor, centrum, handel och sport inom Hede 3:12 i Kungsbacka 
stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Hede 3:12, skifte 2 och Hede 3:12, skifte 1 ansökte under 
2020 och 2022 om planbesked för respektive skifte inom fastigheten.  

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 23 juni 2020 ansökan om 
planbesked för Hede 3:12, skifte 2 och lämnade då beskedet att kommunen avser att 
pröva möjligheterna för en detaljplan för handel, industri och kontor inom 
fastigheten. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2022 behandlades ansökan om 
planbesked för Hede 3:12, skifte 1. Kommunstyrelsen lämnade vid sammanträdet 
beskedet att kommunen avser pröva möjligheten för en detaljplan för industri, kontor 
och sportanläggning. Kommunstyrelsen beslutade även att de båda planärenden ska 
ingå i samma planuppdrag. Därutöver vill fastighetsägaren möjliggöra för en 
vårdmottagning inom fastigheten.  

Fastigheten Hede 3:12 ligger i norra delen av Hede verksamhetsområde mellan 
Kungsbackaån och Göteborgsvägen. Inom fastigheten ligger i dag bland annat ÖoB, 
Hede Padelcenter samt byggnader med kontorslokaler. Inom fastigheten finns två 
detaljplaner: T35 som vann laga kraft 1989 och TP46 som vann laga kraft 1995. T35 
anger småindustri och kontorslokaler och TP46 handelsändamål. 

Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad är det aktuella 
området lämpligt för verksamheter och utgör ett område för företag. Det finns 
utbyggd infrastruktur och goda möjligheter till hållbara resor till fots, med cykel och 
buss. Hede station ligger cirka 400 meter norr om planområdet.  

Uppdraget innebär att upprätta en detaljplan för verksamheter, kontor, centrum, 
handel samt sport inom Hede 3:12. Det innebär att Hede 3:12 utökar 
markanvändningen med sport- och centrumfunktioner vilket gör att fler människor 
rör sig i området och bidrar till en levande stad. I uppdraget ingår att utreda möjliga 
kopplingar genom fastigheten mot grönområdet längs Kungsbackaån som stärker 
grönområdets funktion för rekreation och ekologi. Fastigheten ska även kopplas till 
befintligt gång- och cykelstråk mot centrum och Hede station. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Detaljplanen ska bedrivas med en exploatörsdriven planprocess tillsammans med 
Castellum som är exploatör. Processen kommer att följa Processbeskrivning för 
exploatörsdriven planprocess i Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-28 
Projektbeställning Hede 3:12, 2022-12-08 
Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 143 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 8 

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

 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för 
verksamheter, kontor, centrum, handel och sport inom Hede 3:12 i Kungsbacka stad 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för Detaljplan för verksamheter, kontor, centrum, 
handel och sport inom Hede 3:12 i Kungsbacka stad, daterad 2022-12-06. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för 
verksamheter, kontor, centrum, handel och sport inom Hede 3:12 i Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Hede 3:12, skifte 2 och Hede 3:12, skifte 1 ansökte under 2020 och 2022 om 
planbesked för respektive skifte inom fastigheten.  

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 23 juni 2020 ansökan om planbesked för Hede 
3:12, skifte 2 och lämnade då beskedet att kommunen avser att pröva möjligheterna för en detaljplan 
för handel, industri och kontor inom fastigheten. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2022 behandlades ansökan om planbesked för 
Hede 3:12, skifte 1. Kommunstyrelsen lämnade vid sammanträdet beskedet att kommunen avser pröva 
möjligheten för en detaljplan för industri, kontor och sportanläggning. Kommunstyrelsen beslutade 
även att de båda planärenden ska ingå i samma planuppdrag. Därutöver vill fastighetsägaren 
möjliggöra för en vårdmottagning inom fastigheten.  

Fastigheten Hede 3:12 ligger i norra delen av Hede verksamhetsområde mellan Kungsbackaån och 
Göteborgsvägen. Inom fastigheten ligger i dag bland annat ÖoB, Hede Padelcenter samt byggnader 
med kontorslokaler. Inom fastigheten finns två detaljplaner: T35 som vann laga kraft 1989 och TP46 
som vann laga kraft 1995. T35 anger småindustri och kontorslokaler och TP46 handelsändamål. Enligt 
kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad är det aktuella området lämpligt för 
verksamheter och utgör ett område för företag. Det finns utbyggd infrastruktur och goda möjligheter 
till hållbara resor till fots, med cykel och buss. Hede station ligger cirka 400 meter norr om 
planområdet.  

Uppdraget innebär att upprätta en detaljplan för verksamheter, kontor, centrum, handel samt sport 
inom Hede 3:12. Det innebär att Hede 3:12 utökar markanvändningen med sport- och 
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centrumfunktioner vilket gör att fler människor rör sig i området och bidrar till en levande stad. I 
uppdraget ingår att utreda möjliga kopplingar genom fastigheten mot grönområdet längs 
Kungsbackaån som stärker grönområdets funktion för rekreation och ekologi. Fastigheten ska även 
kopplas till befintligt gång- och cykelstråk mot centrum och Hede station. 

Detaljplanen ska bedrivas med en exploatörsdriven planprocess tillsammans med Castellum som är 
exploatör. Processen kommer att följa Processbeskrivning för exploatörsdriven planprocess i 
Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-28 
Projektbeställning Hede 3:12, 2022-12-08 
Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 143 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 8 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



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

Detaljplan för verksamheter, kontor, centrum, handel och sport inom Hede 3:12 i Kungsbacka stad 

Beställare 
Namn och roll E-postadress Telefon 
Lovisa Eld Lovisa.eld@kungsbacka.se       

Status 
Beställningen är Datum 

 Färdigställd       
Version 

Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 

2022-11-11 Maria Malone 1.0       

2022-12-08 Maria Malone 1.1 Tillägg - möjliggöra för 
vårdmottagning. 

   

OMFATTNING OCH RESULTAT 

INLEDNING OCH BAKGRUND 
Fastigheten Hede 3:12 ligger i norra delen av Hede verksamhetsområde mellan Kungsbackaån och 
Göteborgsvägen. Inom fastigheten ligger idag bland annat ÖoB, Hede Padelcenter samt byggnader med 
kontorslokaler. Inom fastigheten finns två detaljplaner; T35 som vann laga kraft 1989 och TP46 som 
vann laga kraft 1995. T35 anger småindustri och kontorslokaler och TP46 handelsändamål. Det finns 
utbyggd infrastruktur och goda möjligheter till hållbara resor till fots, med cykel och buss. Hede station 
ligger cirka 400 meter norr om planområdet.  
Kommunstyrelsen har ställt sig positiva till ansökan om planbesked som berör Hede 3:12, skifte 1 och 2. 
Den 23 juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att inom Hede 3:12, skifte 2, ska utöver handel också 
pröva möjligheten för industri och kontor. Den 25 januari 2022 beslutade kommunstyrelsen att inom 
Hede 3:12, skifte 1, ska utöver industri och kontor även pröva möjligheten för sportanläggning samt att 
de båda planärenden för Hede 3:12 ska ingå i samma planuppdrag. Därefter har en bygglovfråga 
inkommit om att anlägga en vårdmottagning inom Hede 3:12, vilket inte ryms inom befintlig detaljplan. 
Vårdmottagning bedöms möjliggöras inom planbestämmelsen C - Centrum med begränsning till 
vårdmottagning.  
Uppdraget innebär således att pröva möjligheten att planlägga för verksamheter, kontor, centrum, handel 
samt sport inom Hede 3:12, vilket innebär en utökning av verksamhetsområdet att även tillåta sport- och 
centrumverksamheter.  
Detaljplanen ska bedrivas med en exploatörsdriven planprocess tillsammans med Castellum som är 
exploatör. Processen kommer att följa Processbeskrivning för exploatörsdriven planprocess i 
Kungsbacka kommun. 
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Översiktskarta fastigheten Hede 3:12, skifte 1 och 2. 

FÖRVÄNTAD NYTTA 
Projektets nytta och syfte är att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utvecklingen av ett befintligt 
verksamhetsområde. En utökning av användning med sport- och centrumverksamheter inom fastigheten 
stärker Hede verksamhetsområde i sin helhet. Platsen förväntas befolkas även på kvällar och helger som 
är positivt för hela området. En anpassning till övriga verksamhetsområdet med verksamhets- och 
kontorslokaler stärker näringslivet i Kungsbacka. En utökning med sportverksamheter inom fastigheten 
är positivt och främjar folkhälsan.  
Trafiksäkra och attraktiva gång- och cykelvägar till Hede 3:12 är viktigt för miljön, folkhälsan och 
jämställdheten. Det kan antas att många under 18 år kommer att besöka sportverksamheterna och att det 
då ska vara tryggt och säkert att ta sig till området.  
Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad är det aktuella området lämpligt för 
verksamheter och utgör ett område för företag.  

 
HÅLLBARHETSASPEKTER 
Målsättningen är att de nya verksamhets-, centrum och sportbyggnaderna blir en del av en hållbar 
stadsutveckling som tar tillvara på närheten till Kungsbackaån.  
Hede verksamhetsområde utökar användning med sport- och centrumverksamheter vilket gör fler 
människor kommer att röra sig i området.  
Området ligger kollektivtrafiknära och har goda förbindelser för gående och cyklister vilket främjar ett 
hållbart resande. 

Skifte 1 

Skifte 2 

HEDE 3:12 
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Detaljplanen kommer att hantera frågan om dagvattenhantering det vill säga att vattnet ska renas och 
fördröjas innan det släpps i ån. Områdets läge i anslutningen till Kungsbackaån är av stor betydelse för 
Kungsbacka stad när det gäller såväl rekreation som ekologi. Dagvattenhanteringen bör ske på ett sätt 
som främjar dessa värden med höga krav på gestaltningen. 
 
Hede verksamhetsområde har kapacitet i befintlig infrastruktur för att exploatera mer inom Hede 3:12 
vilket främjar hållbar stadsutveckling. 
 

UPPDRAG 
Uppdraget är att upprätta en detaljplan för verksamheter, kontor, centrum, handel samt sport inom Hede 
3:12. Det innebär att Hede 3:12 utökar markanvändningen med sport- och centrumfunktioner vilket gör 
att fler människor rör sig i området och bidrar till en levande stad. I uppdraget ingår att utreda möjliga 
kopplingar genom fastigheten mot grönområdet längs Kungsbackaån som stärker grönområdets funktion 
för rekreation och ekologi. Fastigheten ska även kopplas till befintligt gång- och cykelstråk mot centrum 
och Hede station. 
 
 

  
 
Prioritering 
I framtagandet av detaljplanen har tid, ekonomi och kvalitet samma prioritering. Det är viktig att 
projektet håller tidplanen och att det blir en god anpassning av nya byggnader till övriga Hede 
verksamhetsområde. Planarbetet kommer att bedrivas i normal takt och förväntas följa uppsatt tidplan.   

Hede station 

Planområde 

Befintligt grönstråk 

Möjlig koppling grönområde 

Tillfartsväg fordon 

Befintlig gc-väg 

Möjlig koppling gc-väg 
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PROJEKTETS LEVERANSER 

1. Projektbeställning   SBK/KS 
2. Projektplan   SBK/Forum Samhällsbyggnad 
3. Samrådshandlingar   BN 
4. Granskningshandlingar  SBK/BN 
5. Exploateringsavtal   KS 
6. Antagandehandlingar  BN 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande. Fastigheten berörs idag av två detaljplaner för industri- 
och kontorsändamål samt för handelsändamål. Ny detaljplan för fastigheterna bedöms ha ett mindre 
allmänt intresse och följer både översiktsplanen och fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, därav 
kan detaljplanen antas av byggnadsnämnden.  
 

AVGRÄNSNINGAR 
Planområdet avgränsas mot Göteborgsvägen i öster, Faktorvägen och Sättarevägen i söder samt mot 
grönområdet längs Kungsbackaån i väster och norr. Söder om planområdet finns verksamhets- och 
kontorsbyggnader.   
Detaljplanen kommer att hantera: 

- lämplig storlek på byggrätt för verksamheters-, kontors-, handels-, centrum- och sport. 

- utformning av byggnader 

- trafiksäkra lösningar 

- förbättra gång- och cykelnät 

- mobilitet och parkering 

- geotekniska förutsättningar vid Kungsbackaån 

- VA, dagvattenhantering och skyfall 

- strandskydd 

- markföroreningar 

- sociala aspekter 

- kopplingar till grönområdet längs Kungsbackaån 
- översvämningsrisk 

Frågor som inte ingår i projektet: 

- innehållet i övriga Hede verksamhetsområde 
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TIDPLAN 
Q1 2023 Uppdragsbeslut BNAU 
Q3 2023 Samråd 
Q4 2023 Granskning 
Q2 2024 Antagande BN 
 

EKONOMI 

PLANKOSTNADSAVTAL 
Den tid som kommunens handläggare arbetar med projektet samt utredningar som berör planområdet 
bekostas av Castellum. Uppskattad tidsåtgång är cirka 470 timmar. 
 

KOMMUNALA KOSTNADER 
Om det ska ske om-/utbyggnad av allmän plats uppkommer det kostnader för Kommunstyrelsens 
förvaltning, Samhällsbyggnadskontoret. Allmän plats kommer att innefatta bland annat gator och gång- 
och cykelvägar. Om-/utbyggnad av allmän plats kommer att finansieras genom uttag av 
exploateringsbidrag från exploatörerna.  

När området omvandlas kan behovet av VA-försörjning förändras. Om det behovet uppstår kan 
kommunen genom VA-kollektivet få kostnader för utbyggnad av allmänna dagvattenanläggningar, 
vatten- och spillvattenledningar samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom 
anslutningsavgifter som exploatören betalar.  

KOMMUNALA INTÄKTER 
Projektet kommer inte att generera några kommunala intäkter.  

 
DRIFTSKOSTNADER  
Kommunen, genom VA-kollektivet, kan få ökade driftskostnader för VA- och dagvattenanläggningar 
om det behövs nya anläggningar eller om-/utbyggnad av befintliga. Förvaltningen för Teknik är sedan 
tidigare huvudman för allmän plats (gatan), inom planområdet men får ökade driftkostnader för 
förvaltning av ny gång- och cykelväg intill befintlig gata.   

BESLUT OCH RAPPORTERING 
 

RAPPORTERINGSRUTINER 
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till verksamhetschef plan via avstämningar. 

Politiska avstämningar sker med BNAU/BN i samband med besluten.  

 
BESLUTSINSTANSER 
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag och samråd för detaljplanen. Verksamhetschef plan fattar 
beslut på delegation för granskning. Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor 
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och utformning. Eventuella ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av strategisk karaktär 
beslutas av kommunstyrelsen. 

Antagande av detaljplanen beslutas av byggnadsnämnden. 

 

AVSLUT

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg och Miljö för 
bygglovsprövning samt till förvaltningen för Teknik för utbyggnad av allmän plats. För utbyggnad av 
kvartersmark ansvarar Castellum (verksamhets-, kontors- centrum- och sportlokaler). 
 

UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA 
Detaljplaneprocessen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Utvärdering 
kommer även ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när området är utbyggt i 
sin helhet. Då kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. Detta enligt den 
nya modell för utvärdering i delprocesser som är under framtagande. 

För de första två stegen av utvärdering är det projektledaren/planarkitekten som är ansvarig för att 
utvärdering görs, för steg tre och steg fyra ansvarar exploateringsingenjören i projektet. 
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§ 143 Dnr 2020-00282  
Ansökan om planbesked Hede 3:12 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom en ny detaljplan inom Hede 3:12, skifte 2.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av ny detaljplan för Hede 3:12, skifte 2, i Kungsbacka. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär att fastigheten, utöver handel, också kan användas för industri och 
kontor. För omkringliggande fastigheter reglerar detaljplanen användningen till 
industri och kontor och en ny detaljplan för Hede 3:12, skifte 2, innebär en 
anpassning till områdets nuvarande karaktär som verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Hede 3:12, skifte 2, Castellum Väst AB, har den 30 mars 2020 
ansökt om planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för användningen 
industri, kontor och en mindre andel handel inom fastigheten.  

Hede 3:12 ligger i Hede industriområde i Kungsbacka stad och inom den fördjupade 
översiktsplanen, FÖP Kungsbacka. Fastigheten är belägen inom detaljplan TP46 som 
vann laga kraft 4 maj 1995. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som 
kvartersmark för handelsändamål. Byggrätten är förhållandevis begränsad och 
skräddarsydd för nuvarande verksamhet ÖoB. Av fastighetens totala yta om drygt 16 
800 kvadratmeter får cirka 24 procent bebyggas. Byggnadshöjden är reglerad till 
maximalt 6,0 meter och nockhöjden får vara högst 9,0 meter.  

Fastighetsägaren vill genom en ny detaljplan utreda möjligheten att bebygga en 
större del av fastighetens areal samt bygga högre byggnader än vad som nu är tillåtet. 
Omkringliggande detaljplaner är avsedda för industri och kontor och tillåter 
byggnader med en byggnadshöjd om 10,0 meter (söder om) respektive 8,0 meter 
(öster om mot Göteborgsvägen). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02, § 174 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-13 
Karta, Hede 5:12, skifte 2, 2020-05-13 
Ansökan om planbesked Hede 3:12, 2020-03-30 
Ansökan om planbesked Hede 3:12 bilaga 1, 2020-03-30 
Ansökan om planbesked Hede 3:12 bilaga 2, 2020-03-30 
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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 
Castellum Väst AB 
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§ 40 Dnr 2022-00878 
Ansökan om planbesked för Varla 2:423 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplanläggning för att pröva lämpligheten av Vård och Handel inom Varla 2:423, 
i Kungsbacka.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för Vård och Handel inom Varla 2:423, i Kungsbacka. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en utökning av användningen till Vård och Handel vilket delvis 
går i linje med hur området används idag, samt stämmer med den fördjupade 
översiktsplanen för Kungsbacka stad varför kommunen ställer sig positiv till 
förfrågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varla 2:423 har den 17 november 2022 begärt planbesked för 
att genom en ny detaljplan möjliggöra för att använda befintliga byggnader till 
Handel och Vård. Begäran har därefter kompletterats med information om vilken typ 
av vård och handel det handlar om och blev fullständig den 1 december 2022. Den 
vård som avses är vårdcentral och den handel som avses är liknande den som finns 
där idag. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är det aktuella området 
lämpligt för företag och service. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet Borgås i Kungsbacka. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan TP45B som vann laga kraft den 13 december 
2001. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för 
industri och kontor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-18 
Begäran om planbesked, 2022-11-17, kompletterad 2022-12-01 
Orienteringskarta, Varla 2:423, 2023-01-18 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det 
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Planbesked för Varla 2:423 i Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av Vård och Handel inom Varla 2:423, i Kungsbacka.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för Vård och Handel inom Varla 2:423, i Kungsbacka. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en utökning av användningen till Vård och Handel vilket delvis går i linje med hur 
området används idag, samt stämmer med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad varför 
kommunen ställer sig positiv till förfrågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varla 2:423 har den 17 november 2022 begärt planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för att använda befintliga byggnader till Handel och Vård. Begäran har därefter 
kompletterats med information om vilken typ av vård och handel det handlar om och blev fullständig 
den 1 december 2022. Den vård som avses är vårdcentral och den handel som avses är liknande den 
som finns där idag. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är det aktuella området lämpligt för företag 
och service. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet Borgås i Kungsbacka. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan TP45B som vann laga kraft den 13 december 2001. Den 
aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för industri och kontor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-18 
Begäran om planbesked, 2022-11-17, kompletterad 2022-12-01 
Orienteringskarta, Varla 2:423, 2023-01-18  
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Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varla 2:423 har den 17 november 2022 begärt planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för att använda befintliga byggnader till Handel och Vård. Begäran har därefter 
kompletterats med information om vilken typ av vård och handel det handlar om och var fullständig 
den 1 december 2022. Den vård som avses är vårdcentral och den handel som avses är liknande den 
som finns där idag. Idag finns bland annat möbelbutiker, annan sällanvaruhandel samt ett gym inom 
fastigheten. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är det aktuella området lämpligt för företag 
och service. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet Borgås i Kungsbacka. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan TP45B som vann laga kraft den 13 december 2001. Den 
aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för industri och kontor. 

Då byggnaden tar upp stor del av fastigheten idag är ytan för besöksparkering begränsad. Behov och 
lösningar för parkering behöver därför studeras vidare. 

Hela handelsområdet har en struktur som inte är anpassad för gång- och cykeltrafik. Detta är viktigt att 
studera vidare för att uppnå bättre helhetslösningar och kopplingar mellan verksamheterna. 

Detaljplanen bedöms kunna antas inom 5 år, utifrån de vid beslutsdatumet kända förutsättningarna.  

Detaljplanen upprättas efter att plankostnadsavtal har tecknats. 

Vid uppdrag om att ta fram en projektbeställning: 
I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver utredas och 
beaktas särskilt i den fortsatta planeringsprocessen: 

 En parkerings- och trafikutredning behöver tas fram och bekostas av den sökande i samband 
med planläggning. Denna ska belysa verksamheternas parkeringsbehov, trafikalstring; hur 
mycket trafik som genereras av de nya verksamheterna, samt hur planområdet kopplas samman 
med gång- och cykelstråk i området som helhet. 

 Även tillfarter till fastigheten bör studeras och optimeras tillsammans med närliggande 
verksamheter om möjligt. 

 Hela områdets kopplingar för gång och cykel är viktiga att ta ett helhetsgrepp om. 
 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef  
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
. @handelsfastigheter.se

 Telefon
-

 Postnummer och ort
 

 Adress
 

 c/o
-

 För- och efternamn

 Personnummer

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #46841 | Inskickat av:   | 2022-11-17 14:19

1. Kontaktuppgifter

Jag är medveten om att en avgift tas ut både vid ja och nej till fortsatt planering.

Är du som ansöker privatperson eller representerar du ett företag?

Representant för företag

Dina kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #46841 | Inskickat av:   | Datum: 2022-11-17 14:19 Sida  av 2 4

 E-postadress
kenneth.sjostrom@handelsfastigheter.se

 Telefon
0702-862354

 Efternamn
Sjöström

 Förnamn
Kenneth

 Eventuell fakturareferens
faktura@handelsfastigheter.se

 E-postadress
kenneth.sjostrom@handelsfastigheter.se

 Telefon
0702-862354

 Postort
Helsingborg

 Postnummer
254 52

 Utdelningsadress
Berga Allé 1, Entré E, Vån 3

 Organisationsnummer
556123-3338

 Företag
SHF Varla 2:423 AB

Kontaktuppgifter företag

Företagets kontaktperson

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Ja

2. Fastighet

För vilken eller vilka fastigheter ansöker du om planbesked?

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Varla 2:423  
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Markera fastigheten eller fastigheterna du ansöker om planbesked för

Du kan välja att bifoga en situationskarta med tydliga markeringar istället för att markera 
fastigheten eller fastigheterna på denna kartan.

KUNGSBACKA VARLA 2:423Fastighetsbeteckning: 

Beskriv kortfattat varför du ansöker om planbesked.

Du kan också välja att ladda upp en separat beskrivning som en bilaga på nästa sida i e-tjänsten.

Vi önskar utöka användningsområdet för fastigheten med handel och vård.

Vad beskriver bäst din ansökan?

Handel
Vård

3. Bilagor

Vill du bifoga en situationskarta?

Nej, jag har markerat i kartan i e-tjänsten
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Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?

Nej, jag har gjort min beskrivning i e-tjänsten



Från:
Till: Stina Wikström
Kopia:
Ärende: Re: Ansökan om planbesked för Varla 2:423, Kungsbacka kommun - ansökan behöver kompletteras
Datum: den 1 december 2022 14:31:55

Hej!
Nedan då återkoppling enligt önskemål, återkom gärna vid eventuella funderingar.

- Gällande "Vård" så tänker vi oss en mindre vårdcentral
- Gällande "Handel" så är det fortsatt lika nuvarande hyresgäster med sällanköp, anpassa
planen till den utveckling som hela området har haft

Ni nämnder "C" som ett alternativ, anser ni att denna är mera lämplig att tillämpa?

Med vänlig hälsning

 

Fastighetsförvaltare

Region Syd 

0702-86 23 54
@handelsfastigheter.se

Svenska Handelsfastigheter AB

Berga Allé 1, Entré E, Vån 3

254 52 Helsingborg

www.handelsfastigheter.se

Box 5050, 102 41 Stockholm

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Den tis 29 nov. 2022 kl 13:16 skrev Stina Wikström <stina.wikstrom@kungsbacka.se>:

Hej,

Vi har tagit emot er ansökan om planbesked för Varla 2:423. Enligt ansökan vill ni att vi
tar fram en detaljplan som tillåter handel och vård, utöver användningen Industri och
Kontor som tillåts idag.

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.handelsfastigheter.se%2F&data=05%7C01%7Cstina.wikstrom%40kungsbacka.se%7Ce7a5f530f42947081d4208dad3a0684e%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C638054983150409093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0p2GjbTMv3bswwa1D5hSHVWVU3Ze1q0Zo5%2FUj%2Bb1Suo%3D&reserved=0
mailto:stina.wikstrom@kungsbacka.se


För att ta ställning till frågan behöver vi veta lite mer om vad det är för typ av handel och
vård som ni tänkt er. Exempelvis ingår viss typ av handel och även vårdcentral i
användningen C (Centrumändamål). Vilken typ av handel påverkar också behovet av
parkeringsplatser. Behov av varutransporter hänger också ihop med användningen.

 

Det går bra att komplettera ansökan genom att svara på detta mejl. Skicka med en mer
utförlig beskrivning av de verksamheter som ni skulle vilja att vi genom en detaljplan
möjliggör för.

 

Hälsningar

Stina Wikström

Planarkitekt

 

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
0300-83 40 24
stina.wikstrom@kungsbacka.se

www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
www.linkedin.com | Kungsbacka kommun

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy.  

mailto:stina.wikstrom@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkungsbackakommun&data=05%7C01%7Cstina.wikstrom%40kungsbacka.se%7Ce7a5f530f42947081d4208dad3a0684e%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C638054983150409093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=voKNN%2F4PNYIw2JGp2Bzxey1iMAv%2F6%2BbQ1%2BW0nuMZIGg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F&data=05%7C01%7Cstina.wikstrom%40kungsbacka.se%7Ce7a5f530f42947081d4208dad3a0684e%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C638054983150409093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OfZm1GILVNdQ4wSSrW12KiAqDmPG2vUIpiU%2FMWfmKUU%3D&reserved=0


75 m
Skala: 1:2 000 (vid A3 liggande)

Orienteringskarta Varla2:423 2023-01-18



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2023-02-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 39 Dnr 2022-00905 
Godkännande av nyttjanderättsavtal Kyvik 2:96  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal mellan Kungsbacka kommun och 
Eksta Bostads AB inom del av fastighet Kyvik 2:96, undertecknat av Eksta Bostads 
AB 2022-11-15. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Teknik, avdelningen Kungsbacka Bredbandsnät är i behov av att 
nyttja del av fastigheten Kyvik 2:96 med Eksta Bostads AB som lagfaren ägare.  

Behovet avser att tillgodose verksamhetens fortsatta uppdrag med att förse 
Kungsbacka kommun med bredbandslösningar genom etablering av en teknikbod 
med ändamålet fibernod under en längre period. 

En fibernod är en knutpunkt för bredbandsanslutningar från en tjänsteleverantör till 
anslutna mottagare. 

För att säkra anläggningen avseende genomförande, drift och underhåll, behöver ett 
nyttjanderättsavtal träffas mellan kommunstyrelsen och Eksta Bostads AB med 
avtalstid 2022-11-03 till 2037-10-31 för del av fastigheten Kyvik 2:96. En 
indexanpassad ersättning erläggs om 36 000 kronor per år som finansieras av 
nämnden för Teknik. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-09 
Nyttjanderättsavtal med Eksta Bostads AB, undertecknat 2022-11-15 
Orienteringskarta 

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









500 m
Skala: 1:10 000 (vid A4 liggande)

Orienteringskarta
[Dnr 2022-00905] Nyttjanderättsavtal Kyvik 2:96 
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§ 41 Dnr 2023-00061 
Uppstart av projekt i lokalplan - Boende med särskild service 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Boende med särskild service. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har behov av 12 platser på Boende med 
särskild service (Bmss) år 2023. 

Avsikten var att behovet skulle lösas via nybyggnation i Vallda. Projektet är 
framflyttat på grund av överklagande av bygglov. I stället har en dialog inletts med 
Eksta avseende ombyggnation av befintliga lokaler till boenden med särskild service 
på Kommunvägen 46 i Kungsbacka stad.  

Projektet är inplanerat att vara färdigställt under år 2023 i lokalplan för perioden 
2023 - 2027 och har löpnummer 507.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-18  
Kommunbudget 2023 och plan 2024-2025, lokaler och boende sid 47 

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

Emili Andersson 
 
Ekonom Förvaltning 
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Uppstart av projekt i lokalplan - Boende med särskild service 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Boende med särskild service. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har behov av 12 platser på Boende med särskild service 
(Bmss) år 2023. 

Avsikten var att behovet skulle lösas via nybyggnation i Vallda. Projektet är framflyttat på grund av 
överklagande av bygglov. I stället har en dialog inletts med Eksta avseende ombyggnation av 
befintliga lokaler till boenden med särskild service på Kommunvägen 46 i Kungsbacka stad.  

Projektet är inplanerat att vara färdigställt under år 2023 i lokalplan för perioden 2023 - 2027 och har 
löpnummer 507.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-18  
Kommunbudget 2023 och plan 2024-2025, lokaler och boende sid 47 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service, nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner  Antalet invånare ökar 
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen 

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla 
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över 
tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens 
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till 
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekono-
miskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del 
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäk-
tige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska 
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade 
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplane-
ringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara 
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och 
processen ska användas för behov som löses genom inves-
teringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genom-
förandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att 
omsätta behov till färdiga lokaler.

Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att 
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och 
service och därmed kunna frigöra resurser till kommu-
nens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett 
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för 
hela kommunen.

Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt ned-
anstående principer: 

• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjnings-
processens olika steg för effektiv hantering. 

• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade 
 Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1.  Lokalbehov som inte är lagstyrd verk-

samhet och lokalbehov som utgörs av 
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler 
har lägst prioritet. 

2.  Lokalbehov på grund av ny exploatering 
har medel prioritet.

3.  Lokalbehov som beror på struktur-
omvandlingar och som ger minskade 
driftskostnader samt lokalbehov på 
grund av volymutökningar inom befint-
liga områden har högst prioritet.  

• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet 
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen 
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas 
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1.  Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler 

Behov Insamling
& utredning Förstudie Projektering Genomför-

ande Avslut

Lokalplanering

Behovsfas

Genomförande

INVESTERING OCH EXPLOATERING

• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att 
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samut-
nyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att loka-
ler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för 
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.

• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om 
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.

• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga 
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verk-
samhetens framtida innehåll och/eller omfattning och 
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel 
saknas för egna investeringar. 

• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett 
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2023–2027
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2023–2027.  Nämndernas 
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven 
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna 
av Förvaltningen för Service avseende både investerings-
utgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån 
ett planerings- och genomförandeperspektiv samt med 
utgångspunkt i ovan nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 

Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram.  Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler. 

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året. 

Projekt i lokalplanen får omsättas till projekt och startas 
upp om de understiger 15 miljoner i investeringsbe-
lopp. För projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska 
igångsättning beslutas av kommunstyrelsen. Inhyrda behov 
där hyran motsvarar en investering på 15 miljoner eller mer 
kräver också beslut av kommunstyrelsen.  

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggnadens byggutgift till konstnärlig 
utsmyckning. Med byggutgift avses den del av projektkost-
naden som omfattar uppförande av en byggnad exklusive 
markförvärv, projektering, markarbeten, installationer 
och byggherrekostnader. Nämnden för Kultur & Fritid 
får ansvaret att upphandla och besluta om den konstnär-
liga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan 
fördelas olika mellan de lokaler som byggs. Det innebär att 
det inte alltid blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per 
lokal utan det kan variera mellan olika lokaler men det blir 
alltid max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna. 
Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig-
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt. 

Foto: Amanda Liljevall, Kungsbacka kommun
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Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara 
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under 
2023 innebär investeringar på 441 miljoner kronor. Under 2024 planerar vi investera 395 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner kronor

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

441 395 814 934 412

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, 
 belopp i miljoner kronor

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

62 48 30 64 67

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror och inredning. 

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

136 Skårby fullmått idrottshall x

138 Frillesås ridhus x

139 Toalettbyggnad Stättared x

140 Iserås fullmåttshall x

142 Naturum Fjärås Bräcka x

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) x

114 Fjärås fritidscenter omplanering x

137 Elektronen avveckling x

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också 
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

207 Fjärås Må förskola 120

226 Anneberg förskola (del av samverkanshus) 120

227 Kolla förskola 160

227 a Kolla förskola infrastruktur x

230 Skårby utbildningslokaler etapp 1 620

231 Skårby utbildningslokaler etapp 2 180

136 Skårby fullmått idrottshall x

232 Trollelyckan förskola avveckling x

233 Klockaregården förskola 160

234 Klockaregården förskola avveckling paviljong -160

235 Stockalids förskola 120

236 Åsa förskola 80

237 Åsa förskola (Stora Loket) avveckling -80

238 Villa Emilia förskola avveckling x

239 Förskola centrum 120

332 Björkrisskolan paviljong avveckling -100

335 Iserås skola 200

140 Iserås fullmåttshall x

336 Ölmevallaskolan 500

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) x

337 Åsa skola och folkbibliotek x

338 Kvarteret Liljan skola 500

339 Kvarteret Liljan idrottssal x

340 Klinnekärrs förskola avveckling x

341 Fjordskolans paviljong avveckling och flytt -100

342 Utbildningspaviljong avveckling x

343 Utbildningspaviljong och hus anpassning x

344 Utbildningspaviljong avveckling x

345 Tingberget paviljong avveckling och flytt -100

1202 a Internationella engelska skolan, skolpeng x

312 Åsaskolan matsal och klassrum x

Noter

207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder  Nya 
förskolelokaler måste därför byggas 

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder  Nya 
förskolelokaler måste därför byggas  Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414 
Anneberg boende med särskild service 

227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger 
behov av förskola med 160 platser 

227 a Kolla förskola infrastruktur
Infrastruktur i form av tillfartsväg, VA och fjärrvärme där 
Kolla förskola blir ensam kostnadsbärare 

230 Skårby utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 136 Skårby fullmåtts idrottshall

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Noter
136 Skårby fullmått idrottshall 
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 231 Skårby utbildnings-
lokal 

138 Frillesås ridhus
Behov av en ny anläggning i Frillesås 

139 Toalettbyggnad Stättared 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 335 Iserås skola 

142 Naturum Fjärås Bräcka
Utbyggnad och anpassning av köks- och personalytor utifrån 
arbetsmiljöperspektiv 
143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) 
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 336 Åsa nya skola  

114 Fjärås fritidscenter                                                                                                         
Samlokalisering av närbibliotek ifrån Smedingeskolan till 
Fjärås simhall 

137 Elektronen avveckling 
I samband med exploatering på kvarteren Gjutaren och 
Liljan avvecklas befintliga byggnader genom rivning 
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231 Skårby utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 230 Skårby utbildningslokal etapp 1

136 Skårby fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts 
idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och fören-
ingslivets behov  Samordning sker med projekt 231 Skårby 
utbildningslokal  

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut 

233 Klockaregårdens förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong-
förskola  

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås 
står färdig 

235 Stockalids förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas

236 Åsa förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
projekt 237 Åsa förskola avveckling

237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig

238 Villa Emilia avveckling 
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresav-
talet löper ut 

239 Förskola centrum 
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområ-
den  Nya utbildningsplatser måste därför byggas  

332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Skårby utbildningslokal 
etapp 1 avvecklas tillfällig skolpaviljong på Björkrisskolan 

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastigheten har 
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya 
lokaler  Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts 
idrottshall 

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 335 Iserås skola  

336 Ölmevallaskolan
Åsa är föremål för exploatering av nytt bostadsområden 
och befolkningstillväxt  Nya utbildningsplatser måste därför 
byggas  Samordning med projekt 143 Åsa nya fullmått-
sidrottshall  

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått)
I samband med en ny skola planeras ny fullmått idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 334 Åsa nya skola

337 Åsa skola och folkbibliotek
P g a  underkapacitet på Åsa Gårdsskolan avseende ele-
vantal kommer en successiv flytt ske av högstadiet till 
Åsaskolan  Detta kommer innebära anpassningar av lokaler 
för skolverksamhet och folkbibliotek på Åsaskolan och Åsa 
Gårdsskolan  Planering pågår och för närvarande ej beslut 
om grad av anpassningar  

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 339 Liljans idrottssal och 1408 skyddsrum kv  
Liljan 

339 Kvarteret Liljan idrottssal
I samband med en ny skola planeras ny skolidrottssal som 
tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov  
Samordning sker med projekt 338 Kvarteret Liljan skola

340 Klinnekärrs förskola avveckling
Förskolebyggnad avvecklas på grund av myndighetskrav 

341 Fjordskolan paviljong avveckling och flytt
I samband med att Iseråsskolan anpassas genom ny- och 
ombyggnad kommer dess upptagningsområde förändras 
så att fler elever kommer att gå på Iseråsskolan  Därmed 
kommer Fjordskolan att avlastas 

342 Utbildningspaviljong avveckling
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högsta-
dieelever flyttas ifrån Hedeskolan dit  Detta innebär att 
ett färre antal elever kommer att gå på Hedeskolan vilket 
medför att befintlig inhyrd skolpaviljong kan avvecklas 

343 Utbildningspaviljong och husanpassning
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadie-
elever flyttas ifrån Älvsåkersskolan dit  Detta innebär att ett 
färre antal elever kommer att gå på Älvsåkerskolan vilket 
sannolikt medför att befintliga lokaler kan behöva anpassas 
till viss del  Planering pågår  

344 Utbildningspaviljong avveckling 
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadie-
elever flyttas ifrån Björkrisskolan dit  Detta innebär att ett 
färre antal elever kommer att gå på Björkrisskolan vilket 
medför att befintlig lokal kan behöva anpassas för kvarva-
rande verksamhet  Planering pågår  

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Boenden med särskild service är för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska och- eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Boenden består av enheter om ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktivite-
ter samt personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser. Utformning av boende med 
särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 stycken gruppbostad och 6 
stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

405 Vallda BMSS 12

413 Boende med särskild service, barn 4

414 Anneberg Boende med särskild service 
(del av samverkanshus)

12

502 Kvarteret Aranäs boende med särskild 
service

12

504 Björkris boende med särskild service 10

505 Bostäder SBF och referensboende 10 10 10 10

507 Boende med särskild service 12

508 a Boende med särskild service 12

508 b Anneberg boende med särskild service 12

508 c Boende med särskild service 8

508 d Boende med särskild service 2

508 e Boende med särskild service 12

508 f Boende med särskild service 6

508 g Boende med särskild service 12

508 h Boende med särskild service 6

508 i Boende med särskild service 2

510 Ordinärt boende 2 2 2 2

511 Boende med särskild service 18

512 Samlokalisering daglig verksamhet 
Kyrkskolan

x

513 Drogfritt boende 12

Summa boendeplatser och lägenheter 12 66 44 36 42

INVESTERING OCH EXPLOATERING

345 Tingberget paviljong avveckling och flytt
I samband med att Kvarteret Liljans utbildningslokaler byggs 
kommer det att uppstå en överkapacitet på Tingbergssko-
lan  Detta medför att befintlig inhyrd paviljong kan avveck-
las  Objektet är fortsatt under utredning 

1202 a Internationella engelska skolan, skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grund-
skola till Internationella engelska skolan enligt tilldelnings-
modell för privata utförare inom skolverksamheten och 
fritidshemsverksamheten 
 

312 Åsaskolan matsal och klassrum
Matsalen utökas på Åsaskolan i syfte att ta emot högsta-
dieelever hösten 2022 och hösten 2023  Likaså byggs lokaler 
om till ämnessalar för hemkunskapsundervisning 
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Noter

405 Vallda boende med särskild service
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

413 Boende med särskild service, barn
Gruppbostad för barn, 4 platser, för att verkställa bistånds-
beslut 

414 Boende med särskild service Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område  Samordnas med projekt 807 vård- och omsorgsbo-
ende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola  

502 Kvarteret Aranäs boende med särskild service 
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

504 Boende med särskild service Björkris 
Boende om 10 platser för att verkställa biståndsbeslut 

505 Bostäder SBF och referensboende 
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl  Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte 
på egen hand har förmåga att lösa sin situation  Kommunen 
ombesörjer endast förmedling, ej byggnation eller annan 
anskaffning 

507 Boende med särskild service
Boende om 12 platser i Särö för att verkställa biståndsbe-
slut 
508 a–i Boende med särskild service
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de 
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt 
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar i syfte att 
verkställa biståndsbeslut 

510 Ordinärt boende 
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor 
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika 
skäl   Kommunen ombesörjer endast förmedling, ej byggna-
tion eller annan anskaffning 

511 Boende med särskild service
Boende om 18 platser för att verkställa biståndsbeslut 

512 Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan 
Flera olika lokaler som är idag daglig verksamhet kommer 
att avvecklas  Verksamheterna ska samlokaliseras till Kyrk-
skolan som då blir en större lokal för daglig verksamhet 

513 Drogfritt boende
Bemannat boende inriktat mot missbruk och psykisk ohälsa  
12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 115 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2027 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 300 elever, 
dvs ca 185 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för att 
klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.

Noter

600 Utökning i befintliga lokaler
Utökningen kommer främst verkställas genom förändrat 
utbildnings- och arbetssätt samt schemaläggning 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

600 Utökning i befintliga byggnader 33 21 48 35

602 Samlokalisering Mobilen och Transport-programmet x

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett 
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. 
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården vård- och omsorgsboende avveckling x

809 Hemtjänstlokal Hede flytt x

811 VOB Reservkraft (10 st) x

812 Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering x

813 Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling x

814 Sjöállen 9F, ersättningslokal x

815 Hemtjänst Sjöallén avveckling x

Noter

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende 
Tillbyggnad av boendet  Avveckling av 26 lägenheter samt 
nybyggnation av 40 nya lägenheter  

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen  Samordnas med projekt 414 BMSS Anne-
berg och projekt 226 Anneberg förskola  

808 Bukärrsgården avveckling 
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör 

809 Hemtjänstlokal Hede flytt 
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård- och 
omsorgsboende 

811 Reservkraft
För att uppfylla lagkrav och patientsäkerhet måste flertalet 
befintliga vård- och omsorgsboenden kompletteras med 
reservkraft 

812 Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering
Idag saknas adekvat omklädningsutrymme samt utrymme 
för cirkulationstvätt vilket strider både mot arbetsmiljö-
lagen och Hälso- och sjukvårdslagen  En anpassning av 
befintliga hemtjänstlokalerna kommer äga rum i syfte att 
uppnå lagkraven 

813 Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling
Hyresavtalet som hemtjänsten har på Omsorgens hus löper 
ut år 2026  Det är högst osäkert om detta förlängs därför 
kan en avveckling genom hyresuppsägning äga rum 

814 Sjöállen 9F, ersättningslokal
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar 
på Sjöallén 9F  Nya lokaler måste därför anskaffas 

815 Hemtjänst Sjöállen avveckling
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar 
på Sjöallén 9F  Därför måste befintlig verksamhet flyttas 
och lokalen på Sjöallén 9F avvecklas genom rivning 

INVESTERING OCH EXPLOATERING

602 Samlokalisering Mobilen och Transportprogrammet
Som följd av exploateringsprojekt på kvarteret Liljan 
kommer gymnasieverksamheten Mobilen att samlokalisera 
med Transportprogrammet som idag återfinns på Marios 
gata i Varla 
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Noter

1405 Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv
Anpassning av byggnad i syfte att erhålla permanent 
bygglovstillstånd 

1500 Kapareskolans kök ombyggnad
Ombyggnad- och utbyggnad av mottagningskök och matsal 
som reinvestering och utökning av kapacitet i kök och 
matsal 

1501 Fjordskolan mottagningskök
Samlokalisering av Fjordskolans 3 ”leveransställen” till ett 
mottagningskök

1502 Iseråsskolan mottagningskök 
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som 
uppnått tekniskt slutdatum  Samordnas med projekt 335 
Iseråsskolan 

1503 Datahall  
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens 
verksamhetssystem  

1504 Toalettbyggnad Åsa camping 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas  

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1506 Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor
Befintliga kök på flertalet förskolor måste anpassas utifrån 
arbetsmiljösynpunkt men även livsmedelshantering 

1507 Bostadsmodul Tölöberg avveckling
Avvecklas då hyreskontrakt löper ut och arrendeavtal sägs 
upp 

1508 Personalbyggnad Klovsten avveckling
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1509 Bostad mm Gustafs väg, rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1510 Bostad Kallhällevägen rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1511 Toalettbyggnad Hanhals badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1512 Toalettbyggnad Vallda Sandö
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1513 Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresav-
talet löper ut 

1514 Datahall 2
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens 
verksamhetssystem  

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

131 Arena x

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda 
händelser

x x x x x

1406 Duveheds omlastningscentral x

1408 Skyddsrum Kv  Liljan x

1410 Engångsdriftskostnader allmänt x x x x

1411 Räddningstjänst x

Noter

131 Arena 
Arenahall med kommersiella lokaler som placeras söder om 
Kungsbacka Sportcenter 

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller för hantering av oförutsedda 
behov som uppstår under planeringsperioden  

1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats i Duvehed 

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum 
måste ersättas 

1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering 
som kan uppstå vid främst ombyggnationer av befintliga 
lokaler  

1411 Räddningstjänst
Som följd av exploateringen i Sydöstra centrum måste rädd-
ningstjänsten omlokaliseras 

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT. 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

1405 Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv x

1500 Kapareskolans kök ombyggnad x

1501 Fjordskolan mottagningskök x

1502 Iseråsskolan mottagningskök x

1503 Datahall x

1504 Toalettbyggnad Åsa camping x

1505 Toalettbyggnad Åsa Gårda Brygga x

1506 Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor x x x x x

1507 Bostadsmodul Tölöberg avveckling x

1508 Personalbyggnad Klovsten avveckling x

1509 Bostad mm Gustafs väg, rivning x

1510 Bostad Kallhällevägen rivning x

1511 Toalettbyggnad Hanhals badplats x

1512 Toalettbyggnad Vallda Sandö x

1513 Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt x

1514 Datahall 2 x

Övriga lokaler
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2023-01-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 17 Dnr 2022-00636 
Begäran om yttrande över detaljplan Stocken 2:4, Varbergs kommun 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-12-08, och översänder det som sitt 
svar till Varbergs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över samrådshandling med 
förslag till detaljplan för Stocken 2:4 som upprättats av byggnadsnämnden i Varbergs 
kommun. 

Fastigheten Stocken 2:4 ligger direkt söder om gränsen till Kungsbacka kommun och 
utvecklingsorten Frillesås. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-08 
Yttrande, 2022-12-08 
Byggnadsnämnden i Varberg 2022-08-25, § 234 
Samrådshandling för Stocken 2:4 

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



 
 

Datum 

2022-12-08 
Diarienummer 

KS 2022-00636 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Andrea Ericsson 
0300-834224 
Planarkitekt 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Varbergs kommuns remiss av förslag till detaljplan för Stocken 2:4 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-12-08, och översänder det som sitt svar till Varbergs 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över samrådshandling med förslag till detaljplan 
för Stocken 2:4 som upprättats av byggnadsnämnden i Varbergs kommun. 

Fastigheten Stocken 2:4 ligger direkt söder om gränsen till Kungsbacka kommun och utvecklingsorten 
Frillesås.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-08 
Yttrande, 2022-12-08 
Byggnadsnämnden i Varberg 2022-08-25, § 234 
Samrådshandling för Stocken 2:4 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden Varbergs kommun 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i nordvästra delen av kommunen, cirka 30 kilometer från Varbergs stad. Området 
angränsar till Kungsbacka kommun och är beläget cirka 1 kilometer från tätorten Frillesås längs med 
Löfta å. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 60 villor med kommunalt VA och 
kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. 

Varbergs kommun önskade yttrandet till den 3 november 2022. Kungsbacka kommun har muntligen 
fått förlängd svarstid.  

En muntlig dialog med tjänstepersoner i Varbergs kommun har vid flera tillfällen förts kring ärendet.  
Kungsbacka har då framfört att kommunen inte har något att erinra mot detaljplaneförslaget. 

https://varberg.se/varbergvaxer/viplanerarforframtiden/detaljplanersamrad/nyvillabebyggelsestockenstravalla.5.7e2d777b179effeaa2a83149.html
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Kungsbacka kommun skickar i yttrandet med vad som framgår av Kungsbackas översiktsplan gällande 
Frillesås och området närmast kommungränsen.  

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2022-12-08 

Diarienummer 
KS 2022-00636 

Till 

Varbergs kommun 

Ert diarienummer 
SBK-2017-902 

 

 
Kommunstyrelsen 

kommun@kungsbacka.se 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över samrådshandling med förslag till detaljplan för Stocken 2:4 

Inställning 
Stocken ligger direkt söder om gränsen till Kungsbacka kommun och utvecklingsorten Frillesås.  

Invånarna i Stråvalla och Stocken använder Frillesås centrum som sitt centrum. Vissa delar av Stocken 
ligger fågelvägen sett nära Frillesås centrum. Löftaåns dalgång är en i Kungsbackas översiktsplan 
viktig grön infrastruktur och utgör naturlig gräns för utvecklingsorten Frillesås. Stocken ligger direkt 
söder om Löftaån. 

Kungsbacka kommuns översiktsplan utgår från att utvecklingsorter kompletteras mest och i första 
hand i områden nära centrum, markerat med ringar i kartan. De yttre delarna av orterna är främst 
avsedd för mindre kompletteringar. 

Kungsbacka kommun ser i och för sig inte något behov av att Stocken 2:4 utvecklas för att stödja 
utvecklingsorten Frillesås, men har inget att invända mot förslaget till detaljplan. 

 
 
Kungsbacka kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  
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§ 37 Dnr 2022-00424 
Svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
näringslivsverksamhet 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2023-01-11, och översänder det till 
kommunrevisionen som sitt svar. 

Deltar inte i beslut 
Magdalena Sundqvist (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 genomförde EY, på uppdrag av kommunrevisionen i Kungsbacka 
kommun, en granskning av kommunens näringslivsverksamhet. Syftet med 
granskningen har varit att undersöka om kommunstyrelsen säkerställt ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrar till att uppnå 
kommunfullmäktiges mål om att ha det bästa företagsklimatet i Västsverige.  

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt styrning och 
uppföljning.  

Granskningen visar på utvecklingsområden kopplat till kommunstyrelsens styrning 
och uppföljning av arbetet mot fullmäktiges mål om företagsklimatet.  

Kommunrevisionen föreslår att kommunstyrelsen tydliggör sin styrning utifrån 
fullmäktiges mål exempelvis genom att tydliggöra målarbetet i styrmodellen eller 
genom att tydliggöra i budget hur kommunstyrelsen avser att arbeta med målet om 
Västsveriges bästa företagsklimat.  

Kommunstyrelsen föreslås också utveckla sin uppföljning avseende arbetet i den 
egna verksamheten samt den kommunövergripande uppföljningen genom att 
tydliggöra och analysera resultatet av genomförda insatser och aktiviteter.  

Kommunrevisionen begär svar från kommunstyrelsen avseende vilka åtgärder som 
planeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-11 
Yttrande, 2023-01-11 
Kommunrevisionen, Granskning av näringslivsverksamhet 

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



 
 

Datum 

2023-01-11 
Diarienummer 

KS 2022-00424 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Elinor Filipsson 
0300-83 44 89 
Näringslivschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på kommunrevisionens granskning av kommunens näringslivsverksamhet 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2023-01-11, och översänder det till kommunrevisionen som 
sitt svar. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 genomförde EY, på uppdrag av kommunrevisionen i Kungsbacka kommun, en granskning 
av kommunens näringslivsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att undersöka om 
kommunstyrelsen säkerställt ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten som 
bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål om att ha det bästa företagsklimatet i Västsverige.  

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt styrning och uppföljning.  

Granskningen visar på utvecklingsområden kopplat till kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
arbetet mot fullmäktiges mål om företagsklimatet.  

Kommunrevisionen föreslår att kommunstyrelsen tydliggör sin styrning utifrån fullmäktiges mål 
exempelvis genom att tydliggöra målarbetet i styrmodellen eller genom att tydliggöra i budget hur 
kommunstyrelsen avser att arbeta med målet om Västsveriges bästa företagsklimat.  

Kommunstyrelsen föreslås också utveckla sin uppföljning avseende arbetet i den egna verksamheten 
samt den kommunövergripande uppföljningen genom att tydliggöra och analysera resultatet av 
genomförda insatser och aktiviteter.  

Kommunrevisionen begär svar från kommunstyrelsen avseende vilka åtgärder som planeras.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-11 
Yttrande, 2023-01-11 
Kommunrevisionen, Granskning av näringslivsverksamhet 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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Malin Aronsson    Lovisa Eld  

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
 



 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 Datum 

2023-01-13 
Diarienummer 

KS 2022-00424 
 

 
Kommunstyrelsen 

kommun@kungsbacka.se 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens näringslivsverksamhet 

Sammanfattande inställning 
Kommunstyrelsens anser att arbetet med målet om Västsveriges bästa företagsklimat följer styrning 
och uppföljning enligt den styrmodell som finns.  
 

Kommunstyrelsens ställningstagande i detalj  
Svar på kommunrevisionens rekommendationer redovisas nedan.  

Rekommendation: Tydliggöra kommunstyrelsens styrning utifrån kommunfullmäktiges mål. 
Exempelvis genom att bereda ett tydliggörande av målarbetet i styrmodellen eller genom att 
tydliggöra i budget hur kommunstyrelsen avser arbeta med målet om bästa företagsklimatet i 
Västsverige. 
Kommunstyrelsen arbetar utifrån styrmodellen. Målen bryts inte ned i styrelsens nämndbudget, men 
arbetet utgår ifrån Näringslivsstrategi 2030 beslutad av kommunfullmäktige 4 februari 2020 § 7. 

Rekommendation: Utveckla kommunstyrelsens uppföljning avseende arbetet inom sin egen 
verksamhet samt den kommunövergripande uppföljningen genom att tydliggöra och 
analysera resultat av genomförda insatser och aktiviteter 
Näringslivsstrategi 2030 ger guidning i vägval och inriktningar till både målarbete och andra insatser 
för kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. 

Kommunstyrelsen avser att utveckla måluppföljningen under 2023 med utgångspunkt från 
näringslivsstrategin.  



 Revisionsrapport 2022 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat 

kommunens näringslivsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 

näringslivsverksamheten som bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål om att ha det bästa 

företagsklimatet i Västsverige. Vår slutsats är att styrelsen delvis säkerställt detta.  

Granskningen visar att organisationen samt roller och ansvar inom näringslivsverksamheten 

upplevs som tydliga. Det finns aktuella och tillämpade styrdokument för 

näringslivsverksamheten i form av näringslivsstrategi, fullmäktiges mål med tillhörande 

indikatorer samt kommunstyrelsens handlingsplan.  Granskningen visar att näringslivsenheten 

tillsammans med flera förvaltningar arbetar med projekt och aktiviteter kopplat till fullmäktiges  

mål om företagsklimat.  

Samtidigt visar granskningen att kommunstyrelsen inte antagit egna mål utifrån 

kommunfullmäktiges mål och fokusområden. Enligt kommunens styrmodell måste inte 

styrelsen bryta ner fullmäktiges mål till sina egna. Det finns däremot ett krav i styrmodellen om 

att beskriva hur styrelsen ska uppnå målen från fullmäktige, vilket kommunstyrelsens budget 

saknar. Styrelsen bör enligt vår mening tydliggöra hur målarbetet ska gå till.  

Det finns flera etablerade nätverk och samverkansforum där företagare och kommunen möts. 

Kommunen genomför även flera företagsbesöks där representanter från KSAU och 

näringslivsenheten medverkar.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen följer förvaltningens arbete med aktiviteter kopplade 

till fullmäktiges mål om företagsklimat inom den ordinarie uppföljningen per del- och helår. 

Företagens upplevelse av kommunens näringslivsarbete följs genom nationella mätningar. 

Däremot följer kommunstyrelsen inte upp kommunens arbete utifrån kommunens 

näringslivstrategi eller den handlingsplan som kommundirektören tagit fram. I uppföljningen 

som görs är det inte tydligt om de aktiviteter och insatser som kommunen genomför får effekt. 

Det är inte heller tydligtom styrelsen uppnått det som avsågs med de aktiviteter som 

kommunen arbetat med under året. Granskningen visar att kommunen under flera år inte nått 

de målvärden på indikatorerna som är kopplade till kommunfullmäktiges mål om 

företagsklimat.  

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer till kommunstyrelsen:  
 

► Tydliggöra kommunstyrelsens styrning utifrån kommunfullmäktiges mål. Exempelvis 

genom att bereda ett tydliggörande av målarbetet i styrmodellen eller genom att 

tydliggöra i budget hur kommunstyrelsen avser arbeta med målet om bästa 

företagsklimatet i Västsverige. 

► Utveckla kommunstyrelsens uppföljning avseende arbetet inom sin egen verksamhet 

samt den kommunövergripande uppföljningen genom att tydliggöra och analysera 

resultat av genomförda insatser och aktiviteter.  



 

3 
 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen har bedömt att det är väsentligt att granska kommunens 

näringslivsverksamhet. Att ha det bästa företagsklimatet i Västsverige är ett av fullmäktiges 

fem kommunövergripande mål i Kungsbacka kommun. Mer information om bakgrunden till 

granskningen finns i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål 
om att ha det bästa företagsklimatet i Västsverige. Revisionsfrågorna är följande: 

 Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning av 
näringslivsverksamheten? 

o Finns aktuella och tillämpande styrdokument för näringslivsverksamheten?  
o Har målet om gott företagsklimat definierats och brutits ned? 
o Finns en tydlig roll och ansvarsfördelning?  
o Hur arbetar Kungsbacka kommun i jämförelse med andra kommuner? 

 Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig kontroll och uppföljning av 
näringslivsverksamheten? 

o Hur följer kommunstyrelsen upp företagens upplevelse av kommunens 
näringslivsverksamhet? 

o Görs analys och vidtas åtgärder utifrån de resultat som framkommer i 
uppföljning? 

o Gör kommunstyrelsen någon jämförelse med andra kommuner?  
o Hur tar kommunstyrelsen del av rapportering och uppföljning av 

näringslivsverksamheten?  
 Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig samverkan med 

näringslivsorganisationer?  
o Finns fungerande nätverk och samverkansformer mellan 

näringslivsverksamheten och blivande och nuvarande företagare? 
o Finns en fungerande dialog mellan näringslivsorganisationerna och 

kommunstyrelsen?  

1.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterierna med granskningens bedömningsgrunder redogörs för i bilaga 2. 

1.4. Metod 
Granskningen har genomförts som en dokument- och intervjustudie samt genom en översiktlig 

jämförelse av fyra kommuners styrning avseende näringslivsverksamheten. Urvalet av 

jämförelsekommuner har gjorts utifrån närliggande kommuner men högre resultat i SKR insikt 

och Svenskt Näringslivs ranking än Kungsbacka kommun. Det ska noteras att ingen 

bedömning görs utifrån jämförelsen. Jämförelsen är övergripande och har genomförts genom 

dokumentstudier samt en intervju med näringslivschefen vid respektive kommun. Samtliga 

intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 
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2. Styrning av näringslivsverksamhet  

2.1. Vår bedömning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Krav på målarbetet enligt kommunfullmäktiges styrmodell  

Målarbete Tillitsbaserad styrning och ledning  

 Styrelsen och nämnderna kan besluta 

om nämndmål utifrån fullmäktiges 

fokusområden men behöver inte ha 

egna nämndmål. 

 Styrelse och nämnderna kan utgå direkt 

från de kommunövergripande målen i 

sitt arbete och därmed inte bryta ner 

kommunfullmäktiges mål till egna 

målsättningar. 

 Styrelse och nämnder ska i sin 

nämndbudget beskriva hur de ska 

uppnå målen. 

 Arbetssättet med att inte bryta ner mål 

är en del av tillitsbaserad styrning. 

 Styrning och ledning ska vara tillitsfull 

för att kunna möta invånarnas behov på 

bästa sätt och skapa en bättre 

arbetsmiljö för kommunens 

medarbetare.  

 Styrningen bygger på ett förtroendefullt 

samspel mellan politiker och 

tjänstepersoner, mellan chef och 

medarbetare samt mellan kommunen, 

invånare, företag och organisationer.   

Tabell 1: Kungsbackas styrmodell. Hämtad från fullmäktiges budget 2022. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning av 

näringslivsverksamheten.  

 

Granskningen visar att organisationen samt roller och ansvar inom 

näringslivsverksamheten upplevs som tydliga. Det finns uppdrag och aktiviteter som bidrar 

till att tydliggöra roller och ansvarsområden i arbetet med näringslivsfrågor. Därtill finns det 

aktuella och tillämpade styrdokument avseende näringslivsverksamheten i form av 

näringslivsstrategi, fullmäktiges mål med tillhörande indikatorer samt kommunstyrelsens 

handlingsplan. Granskningen visar att näringslivsenheten tillsammans med flera 

förvaltningar arbetar med projekt och aktiviteter kopplat till målet om företagsklimat.  

Däremot visar granskningen att kommunstyrelsen inte antagit egna mål utifrån 

kommunfullmäktiges mål och fokusområden. Enligt kommunens styrmodell måste å andra 

sidan inte styrelsen bryta ner fullmäktiges mål till sina egna. Samtidigt finns ett krav i 

styrmodellen att beskriva hur de ska uppnå målen från fullmäktige, vilket 

kommunstyrelsens budget saknar. Styrelsen bör enligt vår mening tydliggöra hur 

målarbetet ska gå till. Det kan till exempel ske genom att i budgeten beskriva hur målet ska 

uppnås (det vill säga enligt krav i nuvarande gällande styrmodell) eller genom att bereda 

ett tydliggörande av målarbetet i styrmodellen. Vi noterar att kommunstyrelsen beslutat om 

att ta fram en handlingsplan för att nå målet. Dock är handlingsplanen endast en summering 

av redan pågående aktiviteter. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån kommunfullmäktiges mål och fokusområden 

utarbetat aktiviteter som enligt vår bedömning har en koppling till fullmäktiges mål. 
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2.3. Det finns aktuella och tillämpade styrdokument för näringslivsverksamheten 

Nedan framgår EYs tolkning av mål- och styrdokument kopplade till kommunstyrelsen arbete 

med målet om Västsveriges bästa företagsklimat. 

 

I Kungsbacka kommuns vision 2030 beskrivs kommunens långsiktiga utveckling och viktiga 

utvecklingsområden för framtiden. En del av visionen är att Kungsbacka kommun ska ha 

Västsveriges bästa företagsklimat. Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om 

kommunövergripande mål med två tillhörande fokusområden under mandatperioden 2019-

2022. Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är Bästa företagsklimatet i Västsverige1. I 

kommunens budget 2022 finns sex indikatorer med målvärden kopplat till målet. Utöver 

kommunfullmäktiges vision och kommunövergripande mål har kommunfullmäktige antagit en 

kommunövergripande Näringslivsstrategi som sträcker sig till 2030. Strategin ska fungera som 

ett gemensamt kommunövergripande styrdokument. Strategin innehåller sex områden 

kommunen ska arbeta med för att främja utveckling och tillväxt av näringslivet i kommunen 

och regionen.  

2.4. Kommunstyrelsen har inte brutit ner målet om Västsveriges bästa företagsklimat  

Styrelsens budget utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål med tillhörande 

fokusområden. Kommunstyrelsen har inte beslutat om vad som ska göras eller formulerat mål 

för arbetet med fullmäktiges mål utifrån sitt ansvar för näringslivsfrågor inom sin egen 

förvaltning eller för den samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande 

målen. Styrelsen har inte beskrivit i sin budget hur de ska uppnå målen.  

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ta fram en genomförandeplan med aktiviteter 

för att nå målen i kommunstyrelsens budget samt att följa upp densamma och redovisa till 

nämnd/styrelse. Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens genomförandeplan. I 

förvaltningsbudgetens genomförandeplan framgår fyra aktiviteter kopplat till fullmäktiges mål 

om bästa företagsklimatet i Västsverige. Det finns också en aktivitet som är kopplat till 

ytterligare ett av fullmäktiges övergripande mål som träffar målet om företagsklimat: 

 
1 Fokusområden 1: Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.  
Fokusområde 2: I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och 
företag genom samverkan mellan näringslivs och utbildning.  

Handlingsplan företagsklimat 
(kommunövergripande) 

Förvaltningens aktiviteter kopplade till de 
kommunövergripande målen och fokusområden

Kommunstyrelsens budget med fullmäktiges mål (inga egna mål)

Kommunfullmäktiges näringslivsstrategi

Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål med fokusområden

Kommunfullmäktiges vision 2030

Figur 1: EY:s tolkning av mål- och styrdokument kopplade till kommunstyrelsens arbete med målet om 
Västsveriges bästa företagsklimat.  



 

6 
 

 Invest in Kungsbacka - Marknadsföra Kungsbacka som en attraktiv plats för investering 

 Utveckla stadskärnan genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer  

 Ny mötesarena för företag i Kungsbacka - Identifiera samarbetspartners som vill 

erbjuda en ny mötesplats för företagetagare  

 Samverkansarenor med näringslivet - Etablera nya innovativa samverkansarenor 

tillsammans med näringslivet kring frågor som är viktiga för ett bra företagsklimat 

 Lätt & Rätt i Kungsbacka2 - utveckla myndighetsutövningen för tillstånd, tillsyn och 

tillhörande tjänster för företag som debiteras enligt Tillväxt- och Tillsynsmodellen 

 

I kommunstyrelsens budget 2021 gavs kommundirektören i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan. Handlingsplanen ska leda till att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan 

och att kommunen uppnår målet om Västsveriges bästa företagsklimat. Handlingsplanen ska 

även leda till att stärka Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för fler 

företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv verksamhetsmark och öka de 

strategiska markförvärven. Handlingsplan för 2021-2022 finns framtagen och presenterades 

för kommunstyrelsen i maj 2021 som förklarade uppdraget genomfört. I intervju med 

kommundirektören framkommer att innehållet i handlingsplanen inte innehåller nya aktiviteter 

eller insatser utan är en sammanfattning av det pågående arbetet i förvaltningarna. 

Handlingsplanen fokuserar på kommunstyrelsens förvaltnings insatser och utgår från fem av 

näringslivsstrategins sex3 strategiska områden4. Det framgår inte av direktivet eller 

handlingsplanen hur eller vad som ska följas upp. Kommunstyrelsen har inte tagit beslut om 

uppföljning eller redovisning av handlingsplanens resultat och effekter. 

2.5. Roller och ansvarsfördelningen upplevs tydliga  

Kommunstyrelsen ansvarar för näringslivsfrågor inom den egna verksamheten. 

Organisatoriskt ligger uppdraget under näringslivsenheten. Enhetens uppdrag är att samordna 

och leda utvecklingen av kommunens insatser för att främja utvecklingen och tillväxt av 

näringslivet. Vid enheten finns en näringslivschef, tre näringslivsutvecklare och en koordinator. 

Näringslivsutvecklarna har olika kompetenser och inriktningar som till exempel besöksnäring, 

platsutvecklare med fokus på fastighetsägare, företagslots och näringslivsutvecklare med 

fokus etablering. Utvecklarna arbetar samordnande i projekt i samarbete med övriga 

förvaltningar samt möter företagen genom olika nätverksform och evenemang.    

Samtliga intervjuade upplever sina roller, uppdrag och ansvarsområden som tydliga. Det 

uppges att andra förvaltningar och verksamheter kan ha förväntningen att näringslivsenheten 

ska driva samtliga utvecklingsfrågor kopplade till näringslivsmålet. Detta uppges dock ha 

minskat det senaste året och att samarbetet har förbättrats mellan nämnder och förvaltningar. 

Förståelsen för att arbetet med företagsklimat och näringsliv är kommunövergripande uppges 

 
2 Aktiviteten är i budgeten kopplat till kommunfullmäktiges mål om ett medskapande samhälle med 
öppen attityd. 
3 Det strategiska området infrastruktur och tillgänglighet har inga insatser i handlingsplanen. Av 
handlingsplanen framgår att insatser pågår inom ramen för arbetet med översiktsplanen och regionala 
samarbeten.  
4 Kompetensförsörjning, Attraktionskraft, Markberedskap och fysisk planering, Näringslivsservice samt 
Innovationskraft  
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ha ökat. Det uppges beror på ett aktivt arbete med att uppmärksamma vikten i att samtliga 

nämnder och förvaltningar arbetar med näringslivsfrågor och företagsklimat samt 

kommunövergripande projekt. Därtill har kommunen tagit fram en digital utbildning om arbetet 

med näringslivsfrågor för samtliga anställda i kommunen.  

2.6. Kungsbackas kommuns styrning av näringslivsverksamheten i jämförelse med 

Varbergs kommun, Härryda kommun och Mölndals stad 

En jämförelse har genomförts med närliggande kommuner som gjort bra ifrån sig i rankingar 

där företagsklimat mäts. Jämförelsen syftar till att översiktligt kartlägga hur Kungsbacka 

kommun arbetar med styrning av näringslivsverksamheten i jämförelse med andra kommuner. 

Det ska noteras att EY inte gör någon bedömning utifrån jämförelsen.  

 

I samtliga kommuner är näringslivsenheten organiserad inom kommunstyrelsens förvaltning. 

Tabellen nedan redovisar övergripande hur kommunstyrelsen arbetar med styrning och 

uppföljning kopplat till näringslivsfrågor. 

 
5 Sveriges 290 kommuner rankas utifrån enkätsvar från företagare samt statistiska faktorer från 
Statistiska central byrån och UC.  
6 189 kommuner ingår i rankingen där plats 1 är högsta plats i rankingen.  
7 NKI rankas från 0 till 100 där ett högre NKI ger en högre placering i den totala rankingen.  

Styrning och uppföljning  
Kommun 

Kungsbacka  Varberg Härryda Mölndal 

Finns vision som uttryckligen kopplar till 

näringslivet? 
    

Har KF beslutat om mål avseende 

näringslivet? 

    

 

Finns en näringslivsstrategi?     

 

Har KS antagit egna mål?      

 

Finns dokumenterade aktiviteter 

kopplade till mål? 
    

Följer KS upp aktiviteter från 

förvaltningen? 

    

Följer KS upp sina mål löpnade?     

Följer KS upp KFs mål?      

Övrigt  

Genomför företagsbesök     

Svenskt Näringsliv ranking 20225 125 60 9 49 

SKR, Insikt ranking 20216 178 80 105 21 

SKR, Insikt NKI 20217 66 76 67 81 

     Färgkodning                                                           - Ja           - Nej          - Ej tillämpbart 
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Tabell 2: Översiktlig jämförelse av styrningen avseende näringslivsverksamheten i fyra kommuner. 

Jämförelsen visar att kommunernas styrkedja avseende näringslivsverksamheten har många 

likheter: 

► Samtliga kommuner har en näringslivsenhet organiserad i kommunstyrelsens 

förvaltning. Enheterna drivs av en näringslivschef med medarbetare med olika roller.  

► I samtliga kommuner pågår ett aktivt arbete för att förbättra företagsklimatet. Mölndals 

och Varbergs visioner kopplar inte uttryckligen till näringslivsfrågor. 

► I samtliga kommuner har kommunfullmäktige beslutat om övergripande mål kopplat till 

näringslivsarbetet samt en näringslivsstrategi och/eller policy.  

► Varbergs kommunstyrelse har brutit ned och definierat kommunfullmäktiges mål utifrån 

sitt uppdrag. 

► I samtliga kommuner har förvaltningen tagit fram och dokumenterat aktiviteter som ska 

genomföras för att arbeta mot målet.  

► Utifrån att endast Varberg brutit ned och antagit egna mål är det endast i Varberg som 

kommunstyrelsen följer upp och gör en bedömning av styrelsens målarbete.  

► Samtliga kommuner följer upp målarbetet kommungemensamt till fullmäktige. Därtill 

följer samtliga kommuner upp mätningar och rankning från både Svenskt Näringsliv 

och SKR. Samtliga näringslivschefer understryker att dessa mätningar och rakningar 

inte bör stå för sig själva i en utvärdering av kommunens företagsklimat.  

► Företagsbesök görs i samtliga kommuner med undantag för Mölndal. 

 

I tabellen nedan redogörs näringslivschefernas perspektiv på framgångsfaktorer och 

utmaningar i kommunernas näringslivsarbete. 

Framgångsfaktorer Utmaningar 

Att näringslivschefen och dess enhet syns och 

hörs både inom kommunen och gentemot 

företagen. Flera av cheferna lyfter företagsbesök 

som en framgångsrik metod för att nå ut till företag 

i kommunen. 

Att få samtliga nämnder och förvaltningar att 

driva och arbeta aktivt med näringslivsfrågor.  

Det är viktigt att kommundirektören och 

kommunstyrelsens ordförande är aktiva i 

diskussioner om arbetet med näringslivs-

verksamheten och företagsklimatet för att hela 

kommunen ska arbeta tillsammans i frågan. 

En tydlig styrning kan leda till att näringslivs-

frågorna genomsyrar hela kommunens 

verksamhet. Fokuset på näringslivsfrågor uppges 

genomsyra hela kommunen i Härryda, från 

nyrekrytering av personal och introduktions-

utbildningar till det dagliga arbetet. 

Samtliga näringslivschefer i jämförelse-

kommunerna beskriver kompetensförsörjning 

som den största utmaningen för företagare.  

Det är viktigt att bygglovsavdelningen har en tydlig 

kommunikation och att kommunen har en enkel 

väg in för företagare. I Varberg har bygglovs-

avdelningen en företagsgrupp där handläggare 

möter företagare. 

Brist på byggbar mark i kommunerna är en 

utmaning för företagen. 

Arbetet med näringslivsverksamhet och 

företagsklimat behöver vara långsiktigt. Det tar tid 

att få resultat i arbetet. 
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Tabell 3: Redogörelse av uppgifter från intervju med näringslivschefer från jämförelsekommunerna. 
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3. Uppföljning och kontroll av näringslivsverksamheten  

3.1. Vår bedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Uppföljning sker framför allt i den ordinarie uppföljningen  

Styrelsens följer upp förvaltningens arbete samt det kommungemensamma arbetet per augusti 

och december. I kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2022 görs en sammanfattning av 

arbetet utifrån förvaltningens aktiviteter. I uppföljningen beskrivs vad aktiviteten och insatserna 

ska leda eller bidra till (se tabell 3). Det framgår inte av uppföljning om aktiviteterna bidragit till 

det som avsåg. Det framgår heller inte hur detta avses följas upp. Det görs ingen analys eller 

bedömning av arbetet med fullmäktiges mål i kommunstyrelsens uppföljning. 

Aktivitet Vad aktiviteten ska bidra till  

Invest in Kungsbacka Aktiviteten ska bidra till fler arbetstillfällen i Kungsbacka och ökad attraktivitet. 

Utveckla stadskärnan 

genom samverkan 

mellan privata och 

offentliga aktörer 

Aktiviteten ska leda till bättre samverkan för att tillsammans skapa attraktiva värden i en 

stadskärna som växer och utvecklas. 

Ny mötesarena för 

företag i Kungsbacka 

Aktiviteten ska leda till ökad stolthet för platsen Kungsbacka ur ett näringslivsperspektiv, 

möjliggöra för att fler företag möts och fler affärer skapas på sikt. Insatsen ska också bidra 

till ökad kunskap och inspiration inom relevanta områden för näringslivet. 

Samverkansarenor 

med näringslivet 

Aktiviteten ska bidra till att uppnå bättre förutsättningar för näringslivets utveckling och fler 

arbetstillfällen i kommunen inom tre fokusområden 

Lätt & Rätt i 

Kungsbacka 

Aktiviteten ska leda till mindre byråkratisk och mer lyhördhet kommunikation i dialogen 

med företagare. Företag ska uppleva bättre bemötande och ökad nöjdhet. Minskat 

regelkrångel, ökad transparens och ökat förtroende mellan tjänstepersoner och företag. 

Tabell 3: Sammanfattning av kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2022 kopplat till målet Västsveriges bästa 
företagsklimat 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av 

näringslivsverksamheten.  

 
Granskningen visar att kommunstyrelsens följer förvaltningens arbete med aktiviteter kopplade 

till fullmäktiges mål inom den ordinarie uppföljningen. Styrelsen följer löpande företagens 

upplevelse av kommunens näringslivsarbete genom nationella mätningar. Därtill får styrelsens 

arbetsutskott löpande muntliga uppföljningar om det kommunövergripande arbetet med att 

förbättra företagsklimatet. Vi noterar dock att informationen inte lämnas vid styrelsens 

sammanträden. Styrelsens tar endast del av informationen genom utskottets protokoll.  

 
Däremot visar granskningen att kommunstyrelsen inte följer upp kommunens arbete utifrån 

näringslivsstrategin eller den handlingsplan kommundirektören tagit fram. I den uppföljning som 

görs är det inte tydligt om insatserna och aktiviteterna får den effekt som bidrar till 

måluppfyllelse av fullmäktiges mål. Det är heller inte tydligt om styrelsens uppnått de som 

avsågs med de aktiviteter och insatser som kommunen arbetat med under året. Det är enligt 

vår mening en risk att det inte är tydligt i uppföljningen om styrelsen gör rätt aktiviteter och 

insatser eller om de får den effekt som var tänkt. Granskningen visar att kommunen under flera 

år inte nått de målvärden på indikatorerna som kommunfullmäktige beslutat om. 

Kommunstyrelsen har inte vidtagit åtgärder utifrån uppföljningarna.  

 

 

Uppföljningen är inte tydlig med effekter.  

 

Uppföljningen går till KSAU   
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Enligt kommunstyrelsens presidium ger den ordinarie rapporteringen kommunstyrelsen en god 

överblick av näringslivsarbetet. Kommundirektören uppger i intervju att uppföljningen av 

målarbetet generellt behöver bli bredare för att även fånga upp arbetet i grunduppdragen.  

Kommunstyrelsens följer hur samtliga nämnder har arbetat med målet ”Västsveriges bästa 

företagsklimat”.8 I kommunens delårsrapport per augusti 2022 framgår att den samlade 

bedömningen är att Kungsbacka rör sig mot målet och arbetar aktivt med fokusområdena 

genom en rad projekt, aktiviteter och dialoger.  

Av fullmäktiges sex indikatorer har endast en indikator kunnat följas upp per delåret. 

Uppföljningen visar att kommunen inte når målet för indikatorn (se tabell 4 nedan). Vidare 

lämnas en beskrivning om vad som har gjorts hittills inom kommunens verksamheter utifrån 

samverkan och förenkling samt en analys av arbetet. I analysen framkommer att kommunen 

arbetat för att förbättra resultaten i SKR:s Insiktsmätning, en servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning. Kungsbacka har legat bland de 25 procent av kommuner med lägst total 

nöjd-kund-index. Kommunen har framför allt haft utmaningar med bygglov. Aktiviteten ”Lätt & 

Rätt” har bidragit till att handläggningstiden minskat. Medianvärdet för bygglovshandläggning 

har sjunkit från 9,4 veckor (2021) till 4,7 veckor. För företagsärenden ligger medianvärdet på 

4,0 veckor (tidigare 8 veckor). Effekten förväntas bli synlig i mätningarna för år 2022.  

Kommunstyrelsen följer företagens upplevelse av kommunens näringslivsarbete genom SKRs 

insiktsmätning och Svenskt Näringslivs ranking och enkät. Mätningen och rakningen 

utvärderas och följs upp med kommunstyrelsen och berörda förvaltningar. Det görs dock ingen 

analys av resultaten i kommunstyrelsens eller kommunens del- och helårsbokslut. Nedan 

framgår uppföljning av de indikatorer fullmäktiges beslutat om kopplat till målet. 

Indikatorer som följts under 2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Insikt, SKR:s servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning till företag. Nöjd kund-index utifrån 

sammanvägt betygsindex 0–100, för hur företag i 

kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 

myndighetsutövning. 

 

Mål 

 

69 

 

 

70 

 

 

70 

 

 

Öka 

 

 

Utfall 

 

62 

 

66 

 

66 

 

* 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners 

företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1–6, där företag 

bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun. Siffran 

i tabellen visar resultatet på delfrågan om det samlade 

omdömet om företagsklimatet. 

 

Mål 

 

3,4 

 

3,5 

 

 

3,6 

 

 

Öka 

 

 

Utfall 

 

3,4 

 

3,3 

 

3,5 

 

3,4 

Tabell 4: Uppföljning av indikatorer kopplat till fullmäktiges mål om att ha Västsveriges bästa företagsklimat. *För 

SKRs mätning saknas utfall för 2022.  

Uppföljningen av indikatorerna visar att kommunen inte når upp till de målvärden fullmäktige 

har beslutat. Kommunstyrelsen har inte beslutat om åtgärder utifrån resultatet som 

framkommer i uppföljning.  

  

 
8 Uppföljningen ska dels bygga på resultat av indikatorer, dels på en kvalitativ uppföljning av samtliga nämnders 

arbete med målet. Det framgår inte av kommunfullmäktiges budget vad den kvalitativa delen baseras på. 
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Flera intervjuade menar att det finns en risk att det långsiktiga strategiska näringslivsarbetet 

åsidosätts till förmån för kortsiktiga aktiviteter och projekt. Förvaltningen behöver arbeta och 

komma i mål med de pågående insatserna. Vidare framkommer att flera av insatserna inte 

förväntas ge resultat inom 2022.  

Det är inte tydligt hur initiativ och aktiviteter i handlingsplanen eller arbetet kopplat till 

näringslivsstrategin följs upp. Av intervju framgår att de till vis del följs upp inom den ordinarie 

del- och helårsuppföljningen. Det görs dock ingen sammanhållen uppföljning. 

Kommunstyrelsens har inte efterfrågat uppföljning kopplat till handlingsplanen eller till 

näringslivsstrategin.  

3.2.1. Kommunstyrelsens arbetsutskott får löpande information om näringslivsarbetet  

Utöver den ordinarie uppföljningen har kommunstyrelsens förvaltning ett årshjul för information 

av strategisk karaktär till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Under 2022 har information 

om näringslivsverksamheten lämnats vid tre tillfällen. I maj 2022 fick KASU information om 

arbetet med att etablera nya företag i kommunen. I september 2022 informerades KSAU om 

de senaste undersökningarna rörande näringslivets utveckling i Kungsbacka. Det tredje 

informationstillfället är planerat att ske i december och avser avstämning avseende strategisk 

verksamhetsmark. Informationen lämnas inte vid styrelsens sammanträden. Styrelsens tar del 

av informationen genom utskottets protokoll.  

Det genomförs löpande jämförelser med andra kommuners arbete med 

näringslivsverksamhet. Jämförelsen sker framför allt genom deltagande i nätverksform och 

genom jämförelser i nationella mätningar och rakning. Kungsbacka ingår bland annat i 

Göteborgsregionen, Region Halland och SKRs närverk för näringslivsfrågor.  
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4. Samverkan med näringslivsorganisationer och företag   

4.1. Vår bedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Samverkan med blivande och nuvarande företagare 

Kungsbacka kommun har flera arenor för närverk och samverkansformer. På kommunens 

hemsida redovisas följande:  

 

► Kungsbacka frukostklubb 

► JobMeet9  

► Nyföretagarkvällar  

► Näringslivsdagen  

 

Vidare har kommunen en företagslots. Företagslotsen består av ett stort antal sakkunniga 

personer från flera förvaltningar i kommunen. Gruppen samlas en gång i månaden och 

företagaren har då möjlighet att få stöd och information. Företagslotsen ansvarar för att 

företaget kommer i kontakt med rätt personer i kommunens organisation. Därtill genomförs 

löpande företagsbesök av KSAU och representanter från näringslivsenheten. I intervju med 

anställda inom kommunen samt med representanter från näringslivet framgår att det finns ett 

väl fungerande närverk och samverkansformer. Det finns flera arenor för att möta dels 

representanter från kommunen, men även andra företag och näringslivsorganisationer.  

 

I intervjuer lyfts dessa utvecklingsområden kopplat till samverkan: 

 

 Att nå ut till mindre företag med en eller två anställda. Näringslivsenheten och 

kommunstyrelsen har adresserat problematiken och uppger att de behöver hitta nya 

vägar för att nå småföretagarna.  

 Etablera kontakt med kommunen som ny företagare. Näringslivsrepresentanter 

lyfter att det kan vara en utmaning att som ny företagare i kommunen etablera kontakter 

och förstå vem i kommunen företagare ska kontakta vid frågor. För att underlätta för 

 
9 Jobmeet är en årlig mötesplats för företagare som söker personal.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig samverkan med 

näringslivsorganisationer.  

 

Av granskningen framgår att samverkan med näringslivet i stort fungerar på ett 

tillfredställande sätt men att det finns utvecklingsområden. Granskningen visar att det finns 

flera arenor för närverk och samverkansform för företagare och kommunen att mötas. 

Därtill genomförs flera företagsbesök med representanter från KSAU och 

näringslivsenheten. Det finns också en företagslots inom kommunen. 

Vi konstaterar utifrån gruppintervjun med företagare att det upplevs som en utmaning att 

som ny företagare i kommunen etablera kontakter och förstå vem i kommunen företagare 

ska kontakta vid frågor. Därtill visar granskningen att det är en utmaning för kommunen att 

nå ut till fåmansföretag.  
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mindre nystartade företag bör kommunen enligt näringslivsrepresentanterna tydligare 

arbeta med att följa upp hur nyetablerade företag utvecklas den första tiden. Detta för 

att till exempel informera om vad kommunen kan bistå med och hur kommunen arbetar 

med att stödja företagare. 

 Förklara kommunens demokratiska process. Intervjuade representanter från 

näringslivet lyfter att det är viktigt att kommunen kan kommunicera den demokratiska 

processen, utveckla bemötandet och var proaktiva med information till företagare.  

Myndighetsutövande verksamheter bör arbeta mer med att förklara hur processer för 

olika lov och tillstånd fungerar, för att öka förståelsen för handläggningen.  

 Bemötande och service vid besök och i telefonkontakt med tjänstepersoner är 

ett utvecklingsområde. Under gruppintervjun med näringslivsrepresentanter framgår 

att ett negativt bemötande riskerar att skapa en känsla av att företagaren inte är 

välkommen i kommunen. Detta påverkar näringslivsklimatet negativt. Bemötandet och 

servicen uppges vara särskilt viktig vid kontakt med nystartade företag. Detta för att 

företaget ska få ett positivt första intryck av kommunen. 

 Skapa förståelse hos förvaltningarna utifrån målsättning och vision kring 

företagsklimatet. Långsiktighet och kontinuitet i kommunens näringslivsarbete är 

enligt näringslivsrepresentanterna viktigt. Detta för att skapa förtroende och förståelse 

för hur näringslivsarbetet genomförs. Enligt näringslivsrepresentanterna är politikens 

målsättning och vilja kring ett bra företagsklimat positivt. Dock stämmer inte 

målsättningen och viljan överens med det näringslivet möter i förvaltningarna. 

 Skapa förståelse hos näringslivet för den kommunala särarten. Intervjuade 

medarbetare inom kommunen påtalar att det finns ett behov av att i näringslivet får en 

större förståelse för myndighetsutövning, överklagandeprocesser, lov och tillstånd 

samt den kommunala organisationen. Sådana kunskaper skulle kunna bidra till att 

skapa en större förståelse för kommunens arbetssätt och beslut. 

 Skapa förståelse inom kommunen för näringslivets förutsättningar. Intervjuade 

inom kommunen lyfter att detta (med koppling till föregående punkt) är lika viktigt. Ett 

konkurrenskraftigt näringsliv förutsätter att det finns en ömsesidig förståelse mellan 

kommunen och näringslivet vad gäller varandras förutsättningar. 
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5. Samlad bedömning 
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har kommunstyrelsen säkerställt 
en ändamålsenlig styrning av 
näringslivsverksamheten? 

 Har målet om gott 
företagsklimat definierats 
och brutits ned? 

 Finns aktuella och 
tillämpande styrdokument 
för 
näringslivsverksamheten?  

 Finns en tydlig roll och 
ansvarsfördelning?  

 Hur arbetar Kungsbacka 
kommun i jämförelse med 
andra kommuner? 

Delvis. Granskning vi visar att organisationen samt roller 

och ansvar är tydliga. Därtill finns det aktuella och tillämpade 

styrdokument för näringslivsverksamheten. Vidare arbetar 

näringslivsenheten tillsammans flera förvaltningar med 

projekt och aktiviteter kopplat till målet om företagsklimat. 

Förvaltningen har utarbetat aktiviteter utifrån fullmäktiges 

mål och fokusområden. 

Däremot visar granskningen att styrelsen inte antagit egna 

mål kopplat till företagsklimat eller beskrivit hur de ska uppnå 

målen från fullmäktige. Hur målarbetet ska gå till behöver 

tydliggöras. 

Har kommunstyrelsen säkerställt 
en tillräcklig kontroll och uppföljning 
av näringslivsverksamheten? 

 Hur följer kommunstyrelsen 
upp företagens upplevelse 
av kommunens 
näringslivsverksamhet? 

 Görs analys och vidtas 
åtgärder utifrån de resultat 
som framkommer i 
uppföljning? 

 Gör kommunstyrelsen 
någon jämförelse med 
andra kommuner?  

 Hur tar kommunstyrelsen 
del av rapportering och 
uppföljning av 
näringslivsverksamheten?  

 

Nej. Styrelsen följer inte upp kommunens arbete utifrån 

näringslivsstrategin eller handlingsplanen. I uppföljningen är 

det inte tydligt om insatserna och aktiviteterna får den effekt 

som bidrar till måluppfyllelse av fullmäktiges mål. Det är 

heller inte tydligt om styrelsens uppnått de som avsågs med 

de aktiviteter och insatser som kommunen arbetat med under 

året. Kommunen har under mandatperioden inte nått de 

målvärden på indikatorerna som fullmäktige beslutat om. 

Styrelsen har inte vidtagit åtgärder utifrån uppföljningarna.  

Granskningen visar däremot att styrelsen följer 

förvaltningens arbete med aktiviteter kopplade till 

fullmäktiges mål inom den ordinarie uppföljningen. Det görs 

dock ingen analys av resultatet av aktiviteterna. Styrelsen 

följer löpande nationella mätningarna av företagsklimatet. 

KSAU tar löpande del av muntliga uppföljningar om det 

kommunövergripande arbetet med att förbättra 

företagsklimatet. 

Har kommunstyrelsen säkerställt 
en ändamålsenlig samverkan med 
näringslivsorganisationer?  

 Finns fungerande nätverk 
och samverkansformer 
mellan näringslivs-
organisationen och 
blivande och nuvarande 
företagare? 

 Finns en fungerande dialog 
mellan näringslivs-
organisationerna och 
kommunstyrelsen?  

Ja. Granskningen visar att samverkan med näringslivet i stort 

fungerar på ett tillfredställande sätt men att det finns 

utvecklingsområden. Det finns flera arenor för närverk och 

samverkansform för företagare och kommunen att mötas. 

Därtill genomförs flera företagsbesök med representanter 

från KSAU och näringslivsenheten. Granskningen visar att 

det upplevs som en utmaning att som ny företagare i 

kommunen etablera kontakter och förstå vem i kommunen 

företagare ska kontakta vid frågor. Därtill visar granskningen 

att det är en utmaning för kommunen att nå ut till 

fåmansföretag. 
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5.2. Slutsatser och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål om 

att ha det bästa företagsklimatet i Västsverige. 

Granskningen visar att organisationen samt roller och ansvar inom näringslivsverksamheten 

upplevs som tydliga. Det finns aktuella och tillämpade styrdokument avseende 

näringslivsverksamheten. Styrelsens förvaltning har utarbetat aktiviteter med koppling till 

fullmäktiges mål. Vidare finns i stort en fungerande samverkan med och flera arenor för närverk 

med företagare. Vi noterar dock att det finns utvecklingsområden för kommunen att nå ut till 

fåmansföretag. 

Däremot visar granskningen utvecklingsområden kopplat till styrelsens styrning och 

uppföljning av kommunstyrelsens arbete mot fullmäktiges mål. Styrelsens har inte antagit 

tydliga styrdirektiv eller beslutat om vad verksamheterna ska uppnå. Det är inte tydligt vad 

kommunstyrelsen avser uppnå utifrån fullmäktiges mål.  Styrelsens följer inte upp kommunens 

arbete utifrån näringslivsstrategin eller handlingsplanen. I den uppföljning som görs är det inte 

tydligt om insatserna och aktiviteterna får den effekt som bidrar till måluppfyllelse av 

fullmäktiges mål. Det är heller inte tydligt om styrelsens uppnått de som avsågs med de 

aktiviteter och insatser som kommunen arbetat med under året. Kommunen har under flera år 

inte nått de målvärden på indikatorerna som fullmäktige beslutat om. Styrelsen har inte vidtagit 

åtgärder utifrån uppföljningarna. Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående 

rekommendationer.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Tydliggöra kommunstyrelsens styrning utifrån kommunfullmäktiges mål. Exempelvis 

genom att bereda ett tydliggörande av målarbetet i styrmodellen eller genom att 

tydliggöra i budget hur kommunstyrelsen avser arbeta med målet om bästa 

företagsklimatet i Västsverige. 

► Utveckla kommunstyrelsens uppföljning avseende arbetet inom sin egen verksamhet 

samt den kommunövergripande uppföljningen genom att tydliggöra och analysera 

resultat av genomförda insatser och aktiviteter. 

 

Göteborg 21 november 2022 

Anderas Haugen Elin Forså 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

Mikaela Gretzer (fd. Bengtsson) 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund  
 

Att ha det bästa företagsklimatet i Västsverige är ett av fullmäktiges fem kommunövergripande 

mål i Kungsbacka kommun. Målet har sin utgångspunkt i kommunens vision som beskriver 

hur fullmäktige vill att samhället ska se ut år 2030. I Vision 2030 strävar Kungsbacka kommun 

efter att vara känt för sitt goda värdskap och att vara det självklara valet för företag som vill 

etablera sig i Västsverige. Samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv ska utveckla 

företagsamheten i kommunen och det ska vara lika naturligt att starta företag som att vara 

anställd. Målet har brutits ner i två fokusområden: 

 Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.  

 I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och 

företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning. 

Fullmäktige har även antagit en Näringslivsstrategi 2030. Näringslivsstrategin är kommunens 

gemensamma styrdokument för hur kommunen ska arbeta på ett långsiktigt och målinriktat 

sätt för att främja utveckling och tillväxt av näringslivet i kommunen och regionen. I strategin 

finns sex strategiområden med syfte att stärka näringslivets förutsättningar i Kungsbacka 

kommun.  

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 

kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. År 2020 

hamnade Kungsbacka kommun på plats 119, vilket är en försämring från 2019. Enligt statistik 

från kommun- och landstingsdatabasen Kolada tillhör Kungsbacka kommun de 25 procent 

sämsta kommunerna i landet vad gäller resultat av enkätundersökningar kring 

företagsklimatet.  

 

Enligt kommunstyrelsens reglemente är det deras ansvar att leda arbetet och samordna 

utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela 

den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen 

annan nämnd. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för näringslivsfrågor.  

 

Kommunrevisionen har utifrån ovanstående och i sin risk- och väsentlighetsanalys 2022 

bedömt det som väsentligt att genomföra en granskning av kommunens 

näringslivsverksamhet. I God revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när 

de bedömer ansvarstagande i styrelse och nämnder.  
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Bilaga 2. Revisionskriterier  

Kommunallagen 

Enligt 6 kap 7 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Kommunstyrelsens reglemente  

 leda, samordna och följa kommuners verksamheter, utveckling och ekonomiska 

ställning 

 ha fokus på utveckling av kommungemensamma frågor och strategisk styrning och 

stöd 

 verka som ledningsfunktion och styrfunktion och ansvara för beslut om samordning 

mellan nämnderna och att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls som 

ger effekt på helheten 

 leda arbetet och samordna utformningen av de övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av den kommunala verksamheten.  

 arbeta med näringslivsfrågor inom den egna verksamheten  

 

Av kommunfullmäktiges budget 2022 framgår att styrelsen även ansvarar för att:  

 ha en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen. 

Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling 

och förbättring av målen. 

 

Fullmäktiges vision och mål 

Västsveriges bästa företagsklimat Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är 

det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för 

entreprenörer. Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. 

Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och 

näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen. 

De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområdena som visionen 

lyfter fram, samt de utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt riktmärke för 

utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Genom 

indikatorer följer vi upp att våra ansträngningar leder till det resultat som vi önskar. 

Måluppfyllelse baseras dels på den kvantitativa mätningen genom indikatorerna, dels på en 

kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och 

årsredovisning.  

Av kommunens budget framgår att kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt 

ansvar för varje mål. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. 

Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och 

förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna 

gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. 
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Nämndernas förvaltningar ansvarar för att upprätta en genomförandeplan med aktiviteter som 

beskriver hur förvaltningarna ska arbetar för att bidra till att målen nås. Förvaltningarna ska 

följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden i samband med delårs- och 

årsbokslut. 

Ett av fullmäktiges kommunövergripande mål är Bästa företagsklimatet i Västsverige. Till målet 

finns två fokusområden. 

 Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

 I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och 

företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning. 

 

Näringslivsstrategi 2030 

Näringslivsstrategin är kommunens gemensamma styrdokument för hur kommunen ska arbeta 

på ett långsiktigt och målinriktat sätt för att främja utveckling och tillväxt av näringslivet i 

kommunen och regionen. I strategin finns sex strategiområden med syfte att stärka 

näringslivets förutsättningar i Kungsbacka kommun. Till varje strategiområde framgår vad 

kommunen ska göra inom området.  
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Bilaga 3. Källförteckning  
Intervjuer  

Intervjuer har genomförts med: 

 Kommunstyrelsens presidium 2022-

08-15 

 Kommundirektör 2022-09-22 

 Ekonomichef 2022-08-15 

 Näringslivschef 2022-08-16 

 Två näringslivsutvecklare 2022-08-16 

 Gruppintervju med representanter från 

näringslivsorganisationer 2022-08-19 

 Näringslivschef Varberg kommun 

2022-09-13 

 Näringslivschef Mölndal stad 2022-09-

13 

 Näringslivschef Härryda kommun 

2022-09-15 

 Skriftliga svar på intervjufrågor från två 

näringslivsutvecklare 

Dokumentation 

Kungsbacka kommun 

 Kommunfullmäktiges budget för åren 

2019-2022 

 Kommunens årsredovisning för åren 

2019-2021 

 Kommunstyrelsens budget för åren 

2019-2022 

 Kommunstyrelsens årsredovisning för 

åren 2019-2021 

 Kommunens delårsredovisning 2022 

 Kommunstyrelsens delårsredovisning 

2022 

 Förvaltningsbudget kommunstyrelsens 

förvaltning för året 2019-2022 

 Handlingsplan för att uppnå 

Västsveriges bästa företagsklimat 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Näringslivsstrategi 

 Årshjul avstämningar och information i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Fastighetsklimatet i Kungsbacka 2021 

 

 

 

Härryda kommun 

 Handlingsplan näringslivskommun 

2022 

 Kommunstyrelsens 

verksamhetsberättelse 

 Näringslivspolicy 

 Näringslivstrategiskt program 

 Plan 2022 för näringsliv 

 Strategisk plan 2019-2022 

 Verksamhetsplan 2019-2021 

 Verksamhetsplan 2022-2024 

 Årsredovisning 2021 

 
Mölndal stad 

 Verksamhetsplan 2022-2024 

 Verksamhetsberättelse 

 Kommunfullmäktiges mål 

 Investerings- och exploateringsbudget 

2022 samt plan 2023-2024 

 Årsredovisning 2021 

 Kommunstyrelsens budget 2022 och 

plan 2023-2024 

 Mölndals stads näringslivsstrategiska 

program 

 Strategi för besöksnäringen i Mölndal 
stad 
 

Varberg kommun 
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Bilaga 4. Kommunens måluppfyllelse - företagsklimat 2019-2022 
 

Indikatorer som följts under 2019-2021  2019 2020 2021 2022 

Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning till företag. Nöjd kund-index utifrån 

sammanvägt betygsindex 0–100, för hur företag i 

kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 

myndighetsutövning. 

 

Mål 

 

69 

 

 

70 

 

 

70 

 

 

Öka 

 

 

Utfall 

 

62 

 

66 

 

66 

 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 

kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 

1–6, där företag bedömer företagsklimatet i 

Kungsbacka kommun. 

Siffran i tabellen visar resultatet på delfrågan om det 

samlade omdömet om företagsklimatet. 

 

Mål 

 

3,4 

 

3,5 

 

 

3,6 

 

 

Öka 

 

 

Utfall 

 

3,4 

 

3,3 

 

3,5 

 

3,4 

 

Sysselsatt dagbefolkning inom Göteborgsregionen  

(Endast indikator år 2022) 

 

Mål 

    

Öka 

 

Utfall 

  

26 739 

 

27 610 

 

27 384 

 

 

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom 

Göteborgsregionen 

(Endast indikator år 2022) 

 

Mål 

    

5 % 

 

Utfall 

  

5,0 % 

 

5,1 % 

 

5,1 % 

 

 

Företagsamhet, andel av invånare 16-74 år 

(Endast indikator år 2022) 

 

Mål 

    

Öka 

 

Utfall 

 

18 % 

 

18 % 

 

18 % 

 

 

Andel nystartade företag per 1000 invånare 16-64 år 

(etableringsfrekvens) 

(Endast indikator år 2022) 

 

Mål 

    

Öka 

 

Utfall 

 

12,2 

 

13,1 

 

13,8 

 

 

Bedömning av måluppfyllelse av fullmäktiges mål om att ha Västsveriges bästa företagsklimat 

2019 Den samlade bedömningen var att kommunen var på rätt väg men hade lång väg kvar till att 

målet förverkligas. Bedömningen grundade sig på att det arbete kommunen gjort under 2019 

ännu inte har lett till en tillräcklig faktisk effekt för företagarna när det gäller förväntningarna på 

främst service och myndighetsutövning samt vägnät och kommunikationer. 

2020 Den samlade bedömningen var att kommunen trots pandemin har gjort en viss förflyttning i positiv 

riktning under året, men det finns potential att ta ytterligare steg framåt. Flera större satsningar 

som har gjorts under året förväntas ge märkbar utdelning i framtiden. 

2021 Den samlade bedömningen var att kommunen arbetade aktivt med ambitionen att skapa 

Västsveriges bästa företagsklimat och riktningen var fortsatt positiv för att nå fram till detta. 

Många saker bidrar till den positiva förflyttningen, till exempel utbildningsinsatser inom framtidens 

yrken, tät dialog mellan näringsliv och kommun samt stora insatser inom Lätt & Rätt-projektet. 

2022 per 

aug  

Den samlade bedömningen var att Kungsbacka rör sig mot målet och arbetar aktivt med  

fokusområdena genom en rad projekt, aktiviteter och dialoger. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 38 Dnr 2022-00862 
Svar på Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian Uppdrag 
att utreda regler för A-traktorer och kompletterande rättelsedokument 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2023-01-30, och översänder det som sitt 
svar till Infrastrukturdepartementet med följande tillägg i slutet av femte stycket 
under rubriken ”Kommunens inställning i detalj”: 
”Kungsbacka kommun vill se en höjning av maxhastigheten till 45 km/tim, analogt 
med EU-moped, vilket skulle bidra till en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken.” 

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av den kraftiga utvecklingen av antalet A-traktorer i Sverige, och med 
det ökande antalet olyckor, gav regeringen i oktober 2021, Transportstyrelsen i 
uppdrag att se över reglerna kring A-traktorer. Transportstyrelsens uppdrag var att 
utreda regler för A-traktorer samt var och hur de används.  

I promemorian konstaterar Transportstyrelsen att A-traktorer framför allt används av 
ungdomar mellan 15 och 17 år när de tar sig till och från skola, jobb och 
fritidsaktiviteter. Utöver det används de också som en fritidsaktivitet i sig och ett sätt 
att umgås. Det förekommer även att A-traktorer manipuleras så att de kan framföras i 
betydligt högre hastighet än den hastighet än den hastighet som de ska vara 
konstruerade för. 

De föreslagna regeländringar ska ses i ett helhetsperspektiv där de tillsammans 
förväntas bidra till ökad trafiksäkerhet och ska leda mot målet om att ingen ska 
omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-30 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2023-01-30 
Nämnden för Tekniks yttrande, 2023-01-12 
Ordförandebeslut, 2022-12-23 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-12-23 
Transportstyrelsen promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer och 
kompletterande rättelsedokument, 2022-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar att följande mening läggs till i yttrandet i slutet av femte 
stycket under rubriken ”Kommunens inställning i detalj”: 

”Kungsbacka kommun vill se en höjning av maxhastigheten till 45 km/tim, analogt 

med EU-moped, vilket skulle bidra till en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken.” 
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Fredrik Kollberg (KD) och Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings respektive Fredriks Hanssons (C). Ordföranden (M) 
prövar förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Fredrik Hanssons 
(C) yrkande. 



 
 

Datum 

2023-01-30 
Diarienummer 

KS 2022-00862 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Agneta Nordström 
0300-834264 
Specialist Infrastruktur 
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 
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www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian Uppdrag att utreda regler 
för A-traktorer och kompletterande rättelsedokument 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2023-01-30, och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av den kraftiga utvecklingen av antalet A-traktorer i Sverige, och med det ökande 
antalet olyckor, gav regeringen i oktober 2021, Transportstyrelsen i uppdrag att se över reglerna kring 
A-traktorer. Transportstyrelsens uppdrag var att utreda regler för A-traktorer samt var och hur de 
används.  

I promemorian konstaterar Transportstyrelsen att A-traktorer framför allt används av ungdomar mellan 
15 och 17 år när de tar sig till och från skola, jobb och fritidsaktiviteter. Utöver det används de också 
som en fritidsaktivitet i sig och ett sätt att umgås. Det förekommer även att A-traktorer manipuleras så 
att de kan framföras i betydligt högre hastighet än den hastighet än den hastighet som de ska vara 
konstruerade för. 

De föreslagna regeländringar ska ses i ett helhetsperspektiv där de tillsammans förväntas bidra till 
ökad trafiksäkerhet och ska leda mot målet om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i 
trafiken. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-30 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2023-01-30 
Nämnden för Tekniks yttrande, 2023-01-12 
Ordförandebeslut, 2022-12-23 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-12-23 
Transportstyrelsen promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer och kompletterande 
rättelsedokument, 2022-11-01 

https://www.regeringen.se/4ac218/contentassets/4c0c0779f8814492928ce92d791178fa/uppdrag-att-utreda-regler-for-a-traktorer
https://www.regeringen.se/4ac218/contentassets/4c0c0779f8814492928ce92d791178fa/uppdrag-att-utreda-regler-for-a-traktorer
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Beslutet skickas till 
Infrastrukturdepartementet 

Beskrivning av ärendet 
De regeländringar och ändringar av föreskrifter som föreslås i promemorian är i stora drag:  

 Krav på bältesanvändning vid färd. 

 Krav på att passagerare i en traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare 
och endast en passagerare per plats.  

 A-traktor får inte framföras i högre hastighet än den är konstruerad för.  

 En tvåårig prövotid för AM-behörighet.  

 Krav på användning av vinterdäck för A-traktorer på motsvarande sätt som för bilar.  

 Tekniska krav om hastighetsbegränsande åtgärder för att förhindra manipulering av elektronisk 
hastighetsbegränsning eller åtminstone försvåra att sådan kan ske utan synligt ingrepp.  

 Skärpta krav på utrustning för avgasrening.  

 Utvecklad AM-utbildning med ökat fokus på risker och möjlighet till utbildning på fyrhjuliga 
fordon.  

 Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning  

Transportstyrelsen har även analyserat frågan om vilken konstruktiv hastighet som bör gälla för A-
traktorer och kommit fram till att i detta skede bör det fortsatt vara 30km/tim. En höjning skulle 
framför allt innebära en ökad risk för allvarlig skada hos oskyddade trafikanter och dessutom blir 
stoppsträckan längre, vilket innebär att föraren i A-traktorn har kortare tid på sig att reagera för att 
undvika en olycka helt. 

Nämnden för Teknik har yttrat sig över promemorians förslag och instämmer i förslagen i sin helhet. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att de föreslagna ändringarna i första hand handlar om 
fordonets beskaffenhet för att skapa en säkrare miljö för föraren och passageraren. Även kraven på 
miljöutsläpp och behov av utveckling på utbildningen för AM-utbildning lyfts. Alla dessa åtgärder bör 
leda till ökad trafiksäkerhet.  

Det samhällsbyggnadskontoret saknar är förslag på hur framkomlighetsproblematiken ska lösas. A-
traktorn används idag på ett helt annat sätt än vad som var den ursprungliga tanken och antalet A-
traktorer har ökat kraftigt på kort tid. Det leder till att vägar som redan idag har hög belastning får stora 
problem med framkomligheten för övriga trafikslag. Framför allt gäller detta för kollektivtrafiken som 
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använder samma vägsystem som A-traktorerna. Det leder till problem att hålla tidtabellen, passning till 
anknytningstrafik och chaufförerna upplever det stressigt. 

I områden som saknar bra kollektivtrafik är A-traktor givetvis ett transportmedel av betydelse för 
ungdomarna att kunna förflytta sig på egen hand, men i områden där det redan finns alla 
förutsättningar för att resa med kollektivtrafiken blir A-traktorn ett hinder för hållbara resor. 

Just denna problematik mellan A-traktorerna och kollektivtrafiken i kommuner som växer starkt i 
storstadsområdena saknar vi förslag på hur de ska lösas i utredningen. En lösning som bidrar till att nå 
det övergripande transportpolitiska målet ”Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet”. 

 

 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över myndighetens remiss: Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att 
utreda regler för A-traktorer och kompletterande rättelsedokument (I 2022/01967) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun anser att de regeländringar och ändringar i föreskrifter som föreslås är bra. 
Kungsbacka kommun kan dock konstatera att det bör ses i ett helhetsperspektiv där de tillsammans 
förväntas bidra till ökad trafiksäkerhet. 
Kungsbacka kommun saknar dock förslag som löser den framkomlighetsproblematik som A-
traktorerna skapar för framför allt kollektivtrafiken. 

Kommunens inställning i detalj 
Kungsbacka kommun kan konstatera att de föreslagna ändringarna i första hand handlar om fordonets 
beskaffenhet för att skapa en säkrare miljö för föraren och passageraren. Kungsbacka kommun 
instämmer därför i förslagen. Även de krav på miljöutsläpp och behov av utveckling på utbildningen 
för AM-utbildning som lyfts bedömer Kungsbacka kommun bör leda till ökad trafiksäkerhet, vilket är 
mycket bra.  

Kungsbacka kommun saknar däremot förslag på hur framkomlighetsproblematiken som skapas av ett 
ökande antal A-traktorer ska lösas. A-traktorn används idag på ett helt annat sätt än vad som var den 
ursprungliga tanken och antalet A-traktorer har ökat kraftigt på kort tid. 

Det leder till att vägar som redan idag har hög belastning får stora problem med framkomligheten för 
övriga trafikslag. Framför allt gäller detta för kollektivtrafiken som använder samma vägsystem som 
A-traktorerna. Det leder till problem att hålla tidtabellen, passning till anknytningstrafik och 
chaufförerna upplever det stressigt. 

I områden som saknar bra kollektivtrafik är A-traktorn givetvis ett transportmedel av betydelse för 
ungdomarna att kunna förflytta sig på egen hand. I områden där det redan finns alla förutsättningar för 
att resa kollektivt, blir A-traktorn däremot ett hinder för hållbara resor. 

Just den problematik som uppstår mellan A-traktorerna och kollektivtrafiken i kommuner som växer 
starkt i storstadsområden, saknar Kungsbacka kommun, förslag till lösningar på i utredningen. 

Kungsbacka kommun vill se en lösning som bidrar till att nå det övergripande transportpolitiska målet 
”Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. 
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www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över myndighetens remiss: Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att 
utreda regler för A-traktorer och kompletterande rättelsedokument, remissnummer 
TSG 2021-10478. 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Teknik anser att de förslag till regeländringar och ändringar av föreskrifter som 
utredningen lämnar i betänkandet är bra och relevanta. Nämnden för Teknik instämmer därför i 
utredningens förslag utan erinran. 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Utredningens föreslag med krav på vinterdäck, utökade tekniska krav på hastighetsbegränsande 
åtgärder och utvecklade utbildningskrav för förare, bedömer vi kommer att leda till färre olyckor. 
Även förtydligandena kring hur man får sitta i A-traktorn med högst en passagerare per plats och 
föraren på avsedd plats, samt förtydligande av LGF-skyltens placering bedöms leda till en minskad 
olycksrisk.  

Sammantaget bedömer nämnden för Teknik därför att åtgärderna kommer att leda till att A-traktorerna 
överlag framförs på ett mer trafiksäkert sätt än idag och att samspelet med andra trafikanter blir bättre 
och att olycksriskerna därmed minskar.   



ORDFÖRANDEBESLUT 
 

Datum 

2022-12-23 
Diarienummer 

TE 2022-01182 
 
 
 
 

Begäran om yttrande - Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att utreda regler för 
A-traktorer och kompletterande rättelsedokument 

 
Förslag till beslut i Tekniska nämnden 
Nämnden för Teknik antar yttrandet daterat 2022-12-23 och översänder det som sitt svar till 
Kommunstyrelsen. 

 
Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Tekniks delegeringsförteckning: punkt 9.1, 2022-11-
16, § 117. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av den kraftiga utvecklingen av antalet A-traktorer i Sverige, och med det ökade antalet 
olyckor, har behovet av översyn av reglerna kring dessa fordon aktualiserats. Transportstyrelsen har 
fått i uppdrag att utreda regler för A-traktorer. Kungsbacka kommun är en av remissinstanserna för 
utredningsförslaget. 

I utredningen förslagna regeländringar förväntas bidra till ökad trafiksäkerhet och ska leda mot målet 
om att ingen ska omkomma eller skadas i trafiken. Förvaltningen för Teknik finner att de 
regeländringar som föreslås, skärper kraven mot idag, och bedömer att de kommer leda till en ökad 
trafiksäkerhet. Om de är tillräckliga kan vi dock inte bedöma. 

 
Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2022-12-23 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning. 

 
Beskrivning av ärendet 
Trafikstyrelsens har lagt fram förslag till regeländringar och förslag till ändringar av föreskrifter, som 
tillsammans förväntas bidra till att komma tillrätta med de problem som idag finns kring användningen 
av A-traktorer. Förslagen väntas leda till ett tydligare regelverk för A-traktorer både vad gäller 
användning och teknisk utformning. Det väntas bli tydligare för A-traktorförarna hur fordonen ska 
användas och de kommer samtidigt att ge Polismyndigheten bättre möjligheter än idag att kunna beivra 
felaktig användning. 

 
 
Åsa Dykes 0300-83 47 21 
EC Planering Trafik&Utemiljö 
Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 

Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00  

www.kungsbacka.se 

http://www.kungsbacka.se/
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De regeländringar och ändringar av föreskrifter som föreslås kan sammanfattas: 

 Krav på bältesanvändning vid färd. 

 Krav på att passagerare i en traktor vid färd på väg måste sitta på en 

plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats. 

 A-traktor får inte framföras i högre hastighet än den är konstruerad för. 

 En tvåårig prövotid för AM-behörighet. 

 Krav på användning av vinterdäck för A-traktorer på motsvarande 
sätt som för bilar. 

 Tekniska krav om hastighetsbegränsande åtgärder för att förhindra 

manipulering av elektronisk hastighetsbegränsning eller åtminstone 

försvåra att sådan kan ske utan synligt ingrepp. 

 Skärpta krav på utrustning för avgasrening. 

 Utvecklad AM-utbildning med ökat fokus på risker och möjlighet till 
utbildning på fyrhjuliga fordon. 

 Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning 
 

Förvaltningen för Teknik bedömer att föreslagna ändringar bör kunna leda till ökad säkerhet, både för 
A-traktorns förare och passagerare, och för omgivande trafik. 

 
 
 
 

Ulrika Granfors Emir Halalkic 

Förvaltningschef Verksamhetschef 
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§ 1 Dnr 2022-00896 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3, 2022 

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, 2022-11-16, § 132 
Förvaltning för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-10-27 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2022-11-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 132 Dnr 2022-00086 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 3 år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige om gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader. Nämnden är 
även skyldig att rapportera beslut där avbrott i verkställigheten varat mer än tre 
månader och när besluten har verkställts eller avslutats. 

Rapporteringen till IVO sker på individnivå varje kvartal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-10-27 

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 
Kommunfullmäktige, kommunrevisionen 



 
 

Datum 

2022-10-27 
Diarienummer 

VO 2022-00108 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Pia Berglund 
0300-83 58 56 
Verksamhetschef Myndighet 

1 (2)   
 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 2022 kvartal 3 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 3 
år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte verkställts inom tre månader. Nämnden är även skyldig att rapportera beslut där avbrott i 
verkställigheten varat mer än tre månader och när besluten har verkställts eller avslutats.  

Rapporteringen till IVO sker på individnivå varje kvartal.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-10-27 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

Beskrivning av ärendet 
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut 
Beslutsdatum Insats Skäl till att beslutet ej verkställts 

2022-05-10 
 

Särskilt boende Tackat nej till första erbjudandet 

2022-05-30 
 

Särskilt boende Tackat nej till första erbjudandet 

2022-06-09 
 

Särskilt boende Tackat nej till första erbjudandet 

2022-06-15 
 

Särskilt boende Tackat nej till första erbjudandet 
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2022-06-23 
 

Särskilt boende Tackat nej till första erbjudandet 

2022-07-01 
 

Särskilt boende Tackat nej till två erbjudande 

2022-02-17 
 

Växelvård Tackat nej till erbjudande 

 
Beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställts och som nu verkställts eller avslutats 
Beslutsdatum Insats Datum för verkställighet, avslut 

2021-05-12 
 

Särskilt boende Ansökan är återtagen, 2022-07-07 

2021-11-19 
 

Särskilt boende Verkställt, 2022-08-10 

2022-01-20 
 

Särskilt boende Ansökan är återtagen, 2022-07-12 

2022-01-24 
 

Särskilt boende Verkställt, 2022-07-30 

2022-03-28 
 

Särskilt boende Ansökan är återtagen, 2022-07-04 

2022-03-29 
 

Särskilt boende Ansökan är återtagen, 2022-07-12 

 

 

Arian Faily     Pia Berglund 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Myndighet 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2023-01-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 2 Dnr 2022-00907 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2022 

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, 2022-11-17, § 181 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-10-31 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2022 Sammanställning 
av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021, kvartal 1-3 2022 

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-11-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 181 Dnr 2022-00089 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 3 2022 

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 2022-07-01 till 2022-09-30. 

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, 2022-10-31 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021, kvartal 1-3 2022  

Beslutsgång 
Ordförande Gunilla Apler (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 2022-07-01 till 2022-09-30. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 



  

Datum 

2022-10-31 
Diarienummer 

IF 2022-00089 
 

 

 
 
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 3 2022 

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 2022-07-01 till 2022-09-30. 

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, 2022-10-31 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2022 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021, kvartal 1-3 2022  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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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 2022-07-01 till 2022-09-30 att elva 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Av besluten är 
åtta från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 
kontaktfamilj och öppenvårdsverksamhet. Ett beslut har verkställts under detta kvartal och ett har 
avslutats. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2022-07-01 till 2022-09-30. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2022-07-01 till 2022-09-30. 

 
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 2022-07-01 till 2022-09-30 visar 13 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, kontaktperson, korttidsvistelse och ledsagning. Tre 
av de inrapporterade besluten är från tidigare kvartalsrapportering, inga beslut har verkställts under 
detta kvartal, ett har avslutats.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse samt bostad 
med särskild service är nio av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Två beslut har verkställts under 
detta kvartal och två 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. Pandemin har även bidragit till att den 
sökande har valt att avvakta på en uppstart av insatsen. 

 

 

Ivan Stipić     Ann Törnqvist 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 



  

Datum 

2022-10-31 
Diarienummer 

IF 2022-00089 
 

 

 
 
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 gynnande beslut, kvartal 3 2022 
 

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 3 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

9, varav  
1 nytt 

9 annat skäl  9 ej verkställda 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

2, varav 
2 nya 

1 tackat nej 
1 otydlighet eller brister i den egna 
organisationen 

1 verkställt 
1 avslutat 

Summa beslut 11 11 11 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 3 

Boendestöd enligt SoL 4:1 4, varav  
3 nya 

1 tackat nej 
3 annat skäl 

1 avslutat 
3 ej verkställda 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

1 1 tackat nej 1 ej verkställt 

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

   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
  

2, varav 
1 nytt 

1 tackat nej 
1 annat skäl 

2 ej verkställda 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
  

   

Ledsagning enligt SoL 4:1  1, varav  
1 nytt 

1 tackat nej 1 ej verkställt 

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

 

 

 

 

 

 

Ivan Stipić     Ann Törnqvist 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 3 

Personlig assistans  
LSS 9.2 §  

   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 
  

3, varav 
1 nytt 

3 tackat nej 2 avslutade 
1 ej verkställt 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 
  

   

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
  

2, varav 
2 nya 

1 tackat nej 
1 annat skäl 

2 ej verkställda 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 
  

2 2 tackat nej 2 ej verkställda 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
  

   

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

6, varav 
1 nytt 

3 tackat nej 
1 resursbrist 
2 annat skäl 

2 verkställda 
4 ej verkställda 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 §  

   

Summa beslut 13 13 13 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 2021 kvartal 1-3 2022

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

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

2021 2022 2022 2022 2021 2022 2022 2022 2021 2022 2022 2022
Kontaktfamilj och 20 17 10 9 19 resursbrist9 resursbrist 10 annat skäl 9 annat skäl 3 verkställda 2 verkställda 1 verkställt 9 ej verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 9 nya varav 1 nytt 1 tackat nej 6 annat skäl 17 ej verkställda 10 ej verkställda 7 ej verkställda

2 tackat nej 5 avslutade 2 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 4 1 0 2 4 annat skäl 1 annat skäl 0 1 tackat nej 1 ej verkställt 1 verkställt 0 1 verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt varav 2 nya 1 annat skäl 3 avslutade 1 avslutat

Summa beslut 24 18 10 11 24 18 10 11 24 18 10 11

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

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

2021 2022 2022 2022 2021 2022 2022 2022 2021 2022 2022 2022
Boendestöd enligt 7 2 1 4 5 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 6 verkställda 1 verkställt 1 ej verkställt 1 avslutat

SoL 4:1 varav 1 nytt varav 1 nytt varav 3 nya 2 resursbrist 1 annat skäl 3 anant skäl 1 ej verkställda 1 ej verkställt 3 ej verkställda

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

SoL 4:1 varav 1 nytt

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

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 1 1 1 2 1 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 1 avslutat 1 ej verkställt 1 ej verkställt 2 ej verkställda

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt varav 1 nytt 1 annat skäl

Avlösning i hemmet enligt 0 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 verkställt 0 0

SoL 4:1 varav 1 nytt

Ledsagning enligt SoL 4:1 0 0 0 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 ej verkställt

varav 1 nytt

Summa beslut 8 4 3 8 8 4 3 8 8 4 3 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 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3

2021 2022 2022 2022 2021 2022 2022 2022 2021 2022 2022 2022
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 9 5 1 3 8 annat skäl 2 tackat nej 1 tackat nej 3 tackat nej 4 verkställda 4 verkställda 1 ej verkställt 2 avslutade

enligt LSS 9:3 varav 3 nya varav 1 nytt varav 1 nytt varav 1 nytt 1 tackat nej 3 annat skäl 4 ej verkställda 1 avslutat 1 ej verkställt

1 avslutat

Kontaktperson 2 2 0 0 2 annat skäl 1 tackat nej 0 0 2 ej verkställda 2 verkställda 0 0

enligt LSS 9:4 1 annat skäl

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

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt varav 2 nya 1 annat skäl 1 avslutat 1 ej verkställt

Korttidsvistelse 1 2 2 2 1 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 2 tackat nej 1 ej verkställt 2 ej verkställda 2 ej verkställda 2 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 1 annat skäl

Bostad med särskild service 1 0 0 0 1 resursbrist 0 0 0 1 avslutat 0 0 0

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 7 7 6 6 6 tackat nej 1 tackat nej 4 tackat nej 3 tackat nej 7 ej verkställda 1 avslutat 1 veekställt 2 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt varav 1 nytt varav 1 nytt 1 reursbrist 6 resursbrist 2 resursbrist 1 resursbrist 6 ej verkställda 5 ej verkställda 4 ej verkställda

2 annat skäl

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

enligt LSS 9:10

Summa beslut 23 18 10 13 23 18 10 13 23 18 10 13



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 3 2021 och kvartal 3 2022

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Kontaktfamilj och 15 9 14 resursbrist9 annat skäl 4 verkställda 9 ej verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 6 nya varav 1 nytt 1 annat skäl 11 ej verkställda

Öppenvårdsverksamhet 3 2 3 annat skäl 1 tackat nej 3 ej verkställd1 verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya varav 2 nya 1 annat skäl 1 avslutat

Summa beslut 18 11 18 11 18 11

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Boendestöd enligt 8 4 6 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 1 avslutat

SoL 4:1 varav 4 nya varav 3 nya 2 resursbrist 3 anant skäl 6 ej verkställd3 ej verkställda

1 avslutat

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

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 2 0 1 tackat nej 0 2 ej verkställda

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt 1 annat skäl

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0

SoL 4:1



Ledsagning enligt SoL 4:1 1 1 tackat nej 1 ej verkställt

varav 1 nytt

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 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 7 3 7 annat skäl 3 tackat nej 7 ej verkställd2 avslutade

enligt LSS 9:3 varav 4 nya varav 1 nytt 1 ej verkställt

Kontaktperson 3 0 3 annat skäl 0 1 verkställt 0

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt 2 ej verkställda

Avlösarservice i hemmet 4 2 1 tackat nej 2 tackat nej 3 ej verkställd2 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 2 nya 3 annat skäl 1 avslutat

Korttidsvistelse 1 2 1 tackat nej 2 tackat nej 1 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:6

Bostad med särskild service 1 0 1 resursbrist 0 1 ej verkställt 0

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 6 7 tackat nej 3 tackat nej 2 verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt 1 resursbrist 1 resursbrist 7 ej verkställd4 ej verkställda

1 annat skäl 2 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 25 13 25 13 25 13
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§ 10 Dnr 2022-00888 
Antagande av tillägg i taxa för avfall 2023 - Bygg- och rivningsavfall från 
icke yrkesmässig verksamhet  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, daterad 2022-11-14, med tillägg 
om maxtaxa för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte 
uppstått i en yrkesmässig verksamhet. 

Taxan gäller från och med den 1 april 2023. 

Avfallstaxa 2023, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-15, § 102, upphör 
samtidigt att gälla. 

Nämnden för Teknik ska återredovisa utfallet av tillägget till taxan samt förslag till 
förnyad prissättning till kommunfullmäktige senast inför år 2025.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har ansvar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av 
kommunalt avfall enligt miljöbalken. Från den 1 januari 2023 utvidgas ansvaret att 
omfatta skyldighet också för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall 
som inte har uppstått i en yrkesmässig verksamhet. 

Teknik inför en ny tjänst för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall 
som inte uppkommit i en yrkesmässig verksamhet, genom ett system där 
entreprenörer söker om auktorisation och avtal tecknas med dem som uppfyller 
villkoren. 

Prissättning av tjänsten görs genom att införa en maxtaxa där auktoriserad 
entreprenör fritt får debitera kund upp till den fastställda maxtaxan, förutsatt att 
samtliga krav uppfylls. Maxtaxan har tagits fram genom en kartläggning av nu 
gällande priser på befintlig marknad där sex befintliga aktörer verksamma i 
kommunen har tillfrågats. 

I beredningen av ärendet har förvaltningen för Teknik utgått från 
branschorganisationen Avfall Sveriges vägledning för att såväl välja metod för 
insamling (auktorisation) som för prissättning i form av maxtaxa. Kraven i 
auktorisationsavtalen är framtagna tillsammans med kommunens upphandlingsenhet 
utifrån Avfall Sveriges förslag till avtalsmall. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-29 
Nämnden för Teknik 2022-11-16, § 122 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-11-14 
Avfallstaxa 2023, 2022-11-14  
Underlag för bestämmande av maxtaxa, tablå november 2022  
Guide #24 Svenskt Avfall, mars 2022 
Avfallstaxa 2023, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-15, § 102 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-11-29 
Diarienummer 

KS 2022-00888 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet& internkontroll 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Avfallstaxa 2023 – med tillägg om maxtaxa för fastighetsnära insamling av bygg- och 
rivningsavfall som inte uppstått i en yrkesmässig verksamhet 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, daterad 2022-11-14, med tillägg om maxtaxa för 
fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte uppstått i en yrkesmässig verksamhet. 

Taxan gäller från och med den 1 april 2023. 

Avfallstaxa 2023, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-15, § 102, upphör samtidigt att gälla. 

Nämnden för Teknik ska återredovisa utfallet av tillägget till taxan samt förslag till förnyad 
prissättning till kommunfullmäktige senast inför år 2025.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har ansvar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt 
avfall enligt miljöbalken. Från den 1 januari 2023 utvidgas ansvaret att omfatta skyldighet också för 
fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte har uppstått i en yrkesmässig 
verksamhet. 

Teknik inför en ny tjänst för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte uppkommit 
i en yrkesmässig verksamhet, genom ett system där entreprenörer söker om auktorisation och avtal 
tecknas med dem som uppfyller villkoren. 

Prissättning av tjänsten görs genom att införa en maxtaxa där auktoriserad entreprenör fritt får debitera 
kund upp till den fastställda maxtaxan, förutsatt att samtliga krav uppfylls. Maxtaxan har tagits fram 
genom en kartläggning av nu gällande priser på befintlig marknad där sex befintliga aktörer 
verksamma i kommunen har tillfrågats. 

I beredningen av ärendet har förvaltningen för Teknik utgått från branschorganisationen Avfall 
Sveriges vägledning för att såväl välja metod för insamling (auktorisation) som för prissättning i form 
av maxtaxa. Kraven i auktorisationsavtalen är framtagna tillsammans med kommunens 
upphandlingsenhet utifrån Avfall Sveriges förslag till avtalsmall. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-29 
Nämnden för Teknik 2022-11-16, § 122 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-11-14 
Avfallstaxa 2023, 2022-11-14  
Underlag för bestämmande av maxtaxa, tablå november 2022  
Guide #24 Svenskt Avfall, mars 2022 
Avfallstaxa 2023, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-15, § 102 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 122 Dnr 2022-01093 
Bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet, tillägg i 
Avfallstaxa 2023 

Beslut 
Nämnden för Teknik antar Avfallstaxa 2023 daterad 2022-11-14 med tillägg om 
maxtaxa för fastighetensnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte uppstått 
i en yrkesmässig verksamhet, att gälla från 2023-XX-XX (datum avser 
Kommunfullmäktiges sammanträde i mars som inte är fastställt) och översänder den 
till kommunfullmäktige för fastställande. 

Avfallstaxa 2023 daterad 2022-03-28, fastställd av Kommunfullmäktige 2022-06-15 
upphör samtidigt att gälla.  

Nämnden för Teknik beslutar också om att maxtaxa för bygg- och rivningsavfall i 
Avfallstaxa 2023 daterad 2022-11-02 skall gälla med stöd av punkt 1.13 Särskilda 
avgifter i Avfallstaxa 2023 daterad 2022-03-28, fastställd av Kommunfullmäktige 
2022-06-15, fram till dess att ny taxa träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund: 

Kommunen är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande 
av kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) samt för avfall under 
kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken (1998:808).  

Från 1 januari 2023 ingår bygg- och rivningsavfall som inte har uppstått i en 
yrkesmässig verksamhet i kommunens ansvar för avfall enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken (1998:808). Det utökade ansvaret framgår i den senaste versionen av 
lokala renhållningsföreskrifter. Då alla krav kring bygg- och rivningsavfall uppfylls 
på kommunens återvinningscentraler är ingen förändring där nödvändig. Det utökade 
ansvaret innebär dock att fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavfall som 
inte har uppstått i en yrkesmässig verksamhet måste kunna erbjudas. Detta görs inte 
idag.  

Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken 
(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som 
kommunfullmäktige antar. 

Fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig 
verksamhet 

Nämnden för Teknik har informerats om att fastighetsnära insamling av bygg- och 
rivningsavfall som inte har producerats i en yrkesmässig verksamhet kommer att ske 
via auktoriserade entreprenörer med vilka Kungsbacka kommun har tecknat avtal. 
Auktoriserad entreprenör får rätt att hantera bygg- och rivningsavfall från 
privatpersoner och annan ej yrkesmässig verksamhet förutsatt att samtliga krav 
uppfylls. Krav i auktorisationsavtal är framtagna tillsammans med kommunens 
upphandlingsenhet utefter branchorganisationen Avfall Sveriges förslag till 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) 
Nämnden för Teknik Datum  

2022-11-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

avtalsmall. Aktörer som uppfyller kraven kan ansöka om att ansluta sig när som helst 
under auktorisationssystemets varaktighet, en för näringslivet stor fördel jämfört med 
förutsättningarna vid exempelvis koncessionsförfarande. Ansökan kommer att ske 
via e-tjänst och behandlas av Förvaltningen för Teknik som redan idag hanterar 
fastighetsnära insamling av annat avfall under kommunalt ansvar, detta via 
upphandlad entreprenör. Förvaltningen för Teknik kommer även att ansvara för 
avtalsuppföljning.  

Auktorisationssystem har valts för hantering av bygg- och rivningsavfall då 
förfarandet ger minst påverkan på befintlig marknad, någonting som ses gynna 
företagsklimatet i kommunen. Att handla upp en, eller ett par specifika aktörer för 
uppdraget skulle rubba befintlig marknad i större utsträckning. Möjligheten att göra 
så på sikt kvarstår dock om det visar sig att auktorisationssystemet inte fungerar 
tillfredställande.  

I dagsläget har kommunen ingen möjlighet att bedriva fastighetsnära insamling av 
bygg- och rivningsavfall i egen regi. Förvaltningen för Teknik ser heller inga direkta 
fördelar med att bedriva denna typ av verksamhet i egen regi då detta relativt lilla 
uppdrag kräver stora resurser i form av containrar, olika typer av fordon, personal 
osv. Kostnaden för dessa investeringar hade resulterat i högre avgifter för 
avfallshanteringen jämfört med idag, någonting som hade påverkat invånarna 
negativt. Att låta befintliga och eventuellt tillkommande aktörer konkurrera fritt upp 
till beslutad maxtaxa ses som det mest gynnsamma alternativet för både lokalt 
näringsliv och invånare.  

Föreslagen maxtaxa  

Prissättning av diverse tjänster kommer att begränsas av en fastställd maxtaxa, detta i 
enlighet med branchorganisationen Avfall Sveriges vägledning kring 
taxekonstruktion och hantering av bygg- och ringningsavfall från icke yrkesmässig 
verksamhet. Upp till maxtaxan får anslutna verksamheter konkurrera fritt förutsatt att 
samtliga krav är uppfyllda.  

2023 års maxtaxa för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte 
har uppstått i en yrkesmässig verksamhet har utarbetats i dialog med sex olika 
aktörer som verkar på den privata marknaden idag. Maxavgift har satts baserat på typ 
av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare osv. Beräkning av föreslagen avgift har 
gjorts genom att välja det hösta inkomna priset för respektive tjänst. Förvaltningen 
för Teknik vill i nuläget inte utesluta någon av samarbetsaktörerna utan främjar 
hellre en långsiktigt god relation med näringslivet. Då fri konkurrens råder för 
auktoriserade företag kommer marknaden själv att säkerställa att det belopp som 
behövs för att täcka nödvändiga kostnader för den infrastruktur som behövs för 
avfallshanteringen kommer att tas ut.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-11-14 
Avfallstaxa 2023 2022-11-02 
Maxtaxa underlag från entreprenörer 
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Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

Förvaltningen för Service, för kännedom 
Förvaltningen för Bygg- och Miljö, för kännedom  



 
 

Datum 

2022-11-14 
Diarienummer 

TE 2022-01093 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Sandra Carlström 
0300-834329 
Miljöingenjör 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet, tillägg i Avfallstaxa 2023 
 

Förslag till beslut i Nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar Avfallstaxa 2023 daterad 2022-11-02 med tillägg om maxtaxa för 
fastighetensnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte uppstått i en yrkesmässig verksamhet, 
att gälla från 2023-XX-XX och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Avfallstaxa 2023 daterad 2022-03-28, fastställd av Kommunfullmäktige 2022-06-15 upphör samtidigt 
att gälla.  

Nämnden för Teknik beslutar också om att maxtaxa för bygg- och rivningsavfall i Avfallstaxa 2023 
daterad 2022-11-02 skall gälla med stöd av punkt 1.13 Särskilda avgifter i Avfallstaxa 2023 daterad 
2022-03-28, fastställd av Kommunfullmäktige 2022-06-15, fram till dess att ny taxa träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt 
avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) samt för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 
20 § miljöbalken (1998:808).  

Från 1 januari 2023 ingår bygg- och rivningsavfall som inte har uppstått i en yrkesmässig verksamhet i 
kommunens ansvar för avfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken (1998:808).  

Fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte har producerats i en yrkesmässig 
verksamhet kommer att ske via auktoriserade entreprenörer med vilka Kungsbacka kommun har 
tecknat avtal. Auktoriserad entreprenör får fritt debitera kund upp till en fastställd maxtaxa, förutsatt 
att samtliga krav uppfylls. Maxtaxa fastställs i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-11-14 

Avfallstaxa 2023 2022-11-02 

Maxtaxa underlag från entreprenörer 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

Förvaltningen för Service, för kännedom 

Förvaltningen för Bygg- och Miljö, för kännedom  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunen är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt 
avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) samt för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 
20 § miljöbalken (1998:808).  

Från 1 januari 2023 ingår bygg- och rivningsavfall som inte har uppstått i en yrkesmässig verksamhet i 
kommunens ansvar för avfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken (1998:808). Det utökade ansvaret 
framgår i den senaste versionen av lokala renhållningsföreskrifter. Då alla krav kring bygg- och 
rivningsavfall uppfylls på kommunens återvinningscentraler är ingen förändring där nödvändig. Det 
utökade ansvaret innebär dock att fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavfall som inte har 
uppstått i en yrkesmässig verksamhet måste kunna erbjudas. Detta görs inte idag.  

Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken (1998:808) tas ut av 
kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. 

Fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet 
Nämnden för Teknik har informerats om att fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som 
inte har producerats i en yrkesmässig verksamhet kommer att ske via auktoriserade entreprenörer med 
vilka Kungsbacka kommun har tecknat avtal. Auktoriserad entreprenör får rätt att hantera bygg- och 
rivningsavfall från privatpersoner och annan ej yrkesmässig verksamhet förutsatt att samtliga krav 
uppfylls. Krav i auktorisationsavtal är framtagna tillsammans med kommunens upphandlingsenhet 
utefter branchorganisationen Avfall Sveriges förslag till avtalsmall. Aktörer som uppfyller kraven kan 
ansöka om att ansluta sig när som helst under auktorisationssystemets varaktighet, en för näringslivet 
stor fördel jämfört med förutsättningarna vid exempelvis koncessionsförfarande. Ansökan kommer att 
ske via e-tjänst och behandlas av Förvaltningen för Teknik som redan idag hanterar fastighetsnära 
insamling av annat avfall under kommunalt ansvar, detta via upphandlad entreprenör. Förvaltningen 
för Teknik kommer även att ansvara för avtalsuppföljning.  

Auktorisationssystem har valts för hantering av bygg- och rivningsavfall då förfarandet ger minst 
påverkan på befintlig marknad, någonting som ses gynna företagsklimatet i kommunen. Att handla upp 
en, eller ett par specifika aktörer för uppdraget skulle rubba befintlig marknad i större utsträckning. 
Möjligheten att göra så på sikt kvarstår dock om det visar sig att auktorisationssystemet inte fungerar 
tillfredställande.  
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I dagsläget har kommunen ingen möjlighet att bedriva fastighetsnära insamling av bygg- och 
rivningsavfall i egen regi. Förvaltningen för Teknik ser heller inga direkta fördelar med att bedriva 
denna typ av verksamhet i egen regi då detta relativt lilla uppdrag kräver stora resurser i form av 
containrar, olika typer av fordon, personal osv. Kostnaden för dessa investeringar hade resulterat i 
högre avgifter för avfallshanteringen jämfört med idag, någonting som hade påverkat invånarna 
negativt. Att låta befintliga och eventuellt tillkommande aktörer konkurrera fritt upp till beslutad 
maxtaxa ses som det mest gynnsamma alternativet för både lokalt näringsliv och invånare.  

Föreslagen maxtaxa  

Prissättning av diverse tjänster kommer att begränsas av en fastställd maxtaxa, detta i enlighet med 
branchorganisationen Avfall Sveriges vägledning kring taxekonstruktion och hantering av bygg- och 
ringningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet. Upp till maxtaxan får anslutna verksamheter 
konkurrera fritt förutsatt att samtliga krav är uppfyllda.  

2023 års maxtaxa för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte har uppstått i en 
yrkesmässig verksamhet har utarbetats i dialog med sex olika aktörer som verkar på den privata 
marknaden idag. Maxavgift har satts baserat på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare osv. 
Beräkning av föreslagen avgift har gjorts genom att välja det hösta inkomna priset för respektive tjänst. 
Förvaltningen för Teknik vill i nuläget inte utesluta någon av samarbetsaktörerna utan främjar hellre en 
långsiktigt god relation med näringslivet. Då fri konkurrens råder för auktoriserade företag kommer 
marknaden själv att säkerställa att det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för den 
infrastruktur som behövs för avfallshanteringen kommer att tas ut.  

 

 

Ulrika Granfors                                     Bengt Gustafsson 

Förvaltningschef                          Verksamhetschef 
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Avfallstaxa 2023 

1. Inledande bestämmelser 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). Avgifter i taxan är angivna i 
kronor inklusive moms. 

1.1 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

Nämnden för Teknik har ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Kungsbacka kommun. 
Förvaltningen för Teknik arbetar med avfallsfrågor på uppdrag av nämnden. Verksamheten 
finansieras med avgifter beslutade av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av 
miljöbalken och avfallsförordningen. Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i kommunens 
föreskrifter för avfallshantering. 

1.2 Ikraftträdande 

Taxan träder i kraft 2023-XX-XX. 

1.3 Principer 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Kungsbacka kommuns mål i 
avfallsplanen. 27 kap. 4–5 § miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt 
att miljöanpassad avfallshantering främjas. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning 
och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Taxan ska: 

 styra mot målen i kommunens renhållningsordning, 
 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 
 stimulera en god arbetsmiljö, 
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan, 
 ge kunden viss valfrihet avseende tjänster och servicegrad, 
 finansiera kommunens avfallsverksamhet inklusive avfallsförebyggande åtgärder. 

1.4 Definitioner 

Begreppen som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i kommunens 
avfallsföreskrifter eller i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 

1.5 Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 

Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken för den avfallshantering som utförs genom 
kommunens försorg. Avgift ska erläggas till Kungsbacka kommun eller till den som kommunen 
anvisar. Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande 
sker vid enstaka tillfälle tas avgiften ut vid respektive tillfälle. Tilläggstjänster faktureras i samband 
med ordinarie fakturering. 

Varje fastighetsägare i kommunen är betalningsskyldig enligt denna avfallstaxa och ska teckna 
abonnemang för aktuell avfallshantering. Med fastighetsägare avses den som är fastighetsägare eller 
den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Avgiftsskyldigheten kan inte 
överlåtas på nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns mellan 
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som 
är bebyggda. Fastighetsägare som inte har anmält förändring som skulle medfört högre avgift får av 
nämnden för Teknik påföras den högre avgiften retroaktivt. Avgiftsskyldighet gäller även vid de 
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tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit 
placerad på annat sätt än angiven plats. Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall 
inte finns att hämta, dock inte om dispens för uppehåll föreligger. 

Vid utebliven betalning har Kungsbacka kommun rätt att ändra abonnemanget till färre hämtningar 
per år eller mindre behållare. När betalning inkommit kan fastighetsägare välja att ändra tillbaka till 
det tidigare abonnemanget. Vid utebliven betalning kan fastighetsägare nekas att byta till ett 
abonnemang med fler hämtningar per år eller större behållare. Tillgång till återvinningscentral som 
hör till abonnemanget spärras också vid obetalda fakturor. Kort låses upp inom fem arbetsdagar från 
att betalning inkommit. 

1.6 Fastighetsägarens ansvar 

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av 
andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsägarens ansvar gällande sortering, behållare, 
avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter. 

1.7 Ägarbyte 

När fastighet byter ägare ska skriftlig anmälan om ägarbyte snarast lämnas till kommunens 
kundcenter. Om anmälan eller ansökan om ägarbyte inte görs, fortsätter abonnemanget att gälla. För 
uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter. 

1.8 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden 

1.8.1 Uppehåll i hämtning 

För uppehåll och dispenser ska skriftlig anmälan göras till förvaltningen för Teknik enligt 
bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter. Om anmälan eller ansökan inte görs fortsätter 
abonnemanget att gälla. 

1.8.2 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 

Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning delar två, tre eller högst fyra 
närbelägna fastigheter på de rörliga avgifterna. Grundavgift utgår för samtliga fastigheter. 
Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning prövas efter skriftlig ansökan till 
Teknik enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

1.9 Grovavfall 

Grovavfall som är sorterat enligt kommunens anvisningar kan av enskilda 
hushåll/fastighetsinnehavare lämnas vid bemannad återvinningscentral. Antalet besök som ingår är 
satta enligt bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter. Kostnaden för detta täcks av taxans 
grundavgift. Grovavfall kan även hämtas genom budning mot en särskild budningsavgift. Hämtning 
sker enligt bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter. 

1.10 Farligt avfall från hushåll 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas till bemannad återvinningscentral enligt kommunens 
sorteringsanvisningar. Farligt avfall kan även hämtas vid fastighetsgräns efter beställning. 
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1.11 Bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet 

Bygg- och rivningsavfall kan lämnas till bemannad återvinningscentral enligt kommunens 
sorteringsanvisningar. Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet 
kan också hämtas fastighetsnära av auktoriserad entreprenör.  

1.12 Felsortering 

Renhållningspersonal kontrollerar kvaliteten på avfallet i samband med varje tömning. Om 
behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte och fastighetsägaren blir informerad om detta 
med en information på kärlet. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra 
tömning och plocka bort det otillåtna avfallet. Om felsortering av avfallsbehållaren upprepas vid 
nästa hämtningstillfälle görs ett andra påpekande med information på kärlet. Vid upprepade 
påpekanden kan befintlig abonnemangsform ändras eller tilläggstjänst avslutas. 

1.13 Överfull avfallsbehållare 

Vid tömning kommer renhållningspersonal göra en bedömning om avfallsbehållare är överfull. 
Locket på behållare måste gå att stänga och avfallet ska gå att tömma utan svårigheter. Vid överfull 
behållare kommer behållaren inte tömmas vid hämtningstillfället och fastighetsägaren får 
information på kärlet. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning och 
plocka bort avfallet som gör att behållaren bedöms att vara överfull. Fastighetsägaren kan i 
samband med den extra tömningen lägga avfall i extra säckar bredvid behållare. Dessa debiteras 
enligt taxa. Vid upprepade påpekanden kan befintlig abonnemangsform ändras. 

1.14 Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 
väsentligt avviker från vad som är normalt får nämnden för Teknik besluta om särskilda avgifter i 
enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken. 
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2. Avgiftsdokument  

2.1 Allmän information 

Avgifterna för de olika abonnemangen består av två olika delar: 

 Grundavgift 
 Rörlig avgift 

Dessa två delar täcker kostnader för följande: 

Grundavgift 

 Återvinningscentraler 
 Kundtjänst 
 Administration 

Rörlig avgift 

 Tömning av kärl 
 Behandling av insamlat matavfall (biogasproduktion) 
 Förbränningsavgift (brännbart och osorterat brännbart och matavfall) 

Tilläggsavgifter 

Tilläggsavgifter ska täcka kostnader för insamling och behandling av olika typer av valfria tjänster 
som abonnenten själv kan välja att nyttja, exempelvis tillägg för gångavstånd till kärl eller särskilt 
abonnemang för insamling och behandling av trädgårdsavfall. 

Förpackningar som omfattas av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, 
enligt förordning (2018:1462) eller lämnas på en återvinningsstation. Tidningar är kommunalt avfall 
(SFS 2020:1304) och ska hämtas av företag på uppdrag av kommunen eller lämnas på en 
återvinningsstation. 

Enstaka tillfälle 

Avgift för fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavgift begränsas av maxtaxa. Auktoriserad 
entreprenörs prislista gäller. 

 

2.2 Abonnemangsformer 

I Kungsbacka kommun är avfallstaxan miljöstyrande. Detta innebär att det abonnemang som ger 
störst miljöbelastning kommer att ge den högsta avgiften. 

Avgifter för tilläggstjänster kan tillkomma för varje abonnemangsform. 

2.2.1 Matavfall blir biogas 

I detta abonnemang sorteras matavfallet ut i en av kommunen tillhandahållen papperspåse och läggs 
sedan i ett brunt ventilerat kärl. Matavfallet körs sedan till en biogasanläggning där det rötas till 
biogas. Brännbart restavfall läggs i det gröna kärlet. Här ingår förutom kärl även påshållare och 
papperspåsar. Papperspåsarna får endast användas till att förpacka matavfall som läggs i det bruna 
kärlet, ej till annat avfall. 

I villa- och fritidshusabonnemang ingår ett brunt kärl per grönt kärl. I abonnemang för 
verksamheter och flerbostadshus och samfällighetsföreningar ingår ett brunt kärl till kärlstorlekarna 
130 till 190 liter, för större kärl ingår två bruna kärl. Eftersom det finns risk att olägenhet uppstår 
hämtas matavfall inte mer sällan än var 14:e dag. Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår. 
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2.2.2 Egen varmkompost 

I detta abonnemang sorteras matavfallet ut och läggs i en egen godkänd varmkompost. 
Kompostering av matavfall i egen varmkompost kan beviljas enligt bestämmelser i kommunens 
avfallsföreskrifter. Kompostering av matavfall får endast göras i för ändamålet godkänd behållare. 
Hit räknas även så kallad bokashi-behållare. 

Brännbart restavfall läggs i det gröna kärlet. Eftersom matavfallet tas omhand vid fastigheten kan 
hämtningsintervallet för det brännbara restavfallet vara upp till var fjärde vecka. Abonnemanget kan 
tecknas för helår eller delår. 

2.2.3 Matavfall och brännbart restavfall blandat 

I detta abonnemang läggs det brännbara restavfallet och matavfallet tillsammans i ett grönt kärl. 

Farligt avfall och grovavfall lämnas på en återvinningscentral. Detta abonnemang ger högst 
miljöbelastning och är därför det dyraste abonnemanget. Abonnemanget kan tecknas för helår eller 
delår. 

2.2.4 Slamtömning 

Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från enskilda 
avloppsanläggningar, exempelvis slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk mm. Enskilda 
avloppsanläggningar ska tömmas minst var 12:e månad. Upp till 13 schemalagda tömningar per år 
kan beställas. Som kund kan du i dialog med kommunens kundcenter byta intervall eller flytta dina 
schemalagda tömningar två gånger per år. Schemalagda tömningar kan inte flyttas så att det blir mer 
än 12 månader mellan tömningar. Fastighetsägare ansvarar själva för eventuell återfyllning av 
vatten i minireningsverk. 

2.2.5 Tömning av fettavskiljare 

Fettavskiljare ska tömmas med intervall enligt kommunens riktlinjer för fettavskiljare. 
Fastighetsägare ansvarar själva för återfyllning av vatten i anläggningen. 

2.2.6 Ändring av abonnemangsform 

Ändring av abonnemangsform tillåts två gånger per år. Detta gäller vid ändring från 
helårsabonnemang till delårsabonnemang och vice versa, byte av abonnemangsform, ändring av 
hämtningsintervall, flytt av schemalagda slamtömningar med mera 

2.3 Avgifter för hämtning av kommunalt avfall 

2.3.1 Abonnemangsavgift 

I abonnemangsavgiften ingår följande: 

 Hämtning av avfall vid fastighetsgräns eller annan av nämnden för Teknik fastställd plats. 
 Transport av avfallet från hämtningsställe till behandlingsanläggning. 
 Behandling av insamlat avfall. 
 Ett visst antal besök på återvinningscentral 
 Kärl eller behållare för respektive avfallsslag (ej underjordsbehållare, fettavskiljare 

komprimatorcontainer eller slamtömning). 
 Påsar och påshållare för matavfall. 
 Upp till två meters dragväg till hämtfordon för avfallskärl. 
 I avgiften för slamtömning ingår slangdragning upp till 20 meter. 

Följande ingår inte i avgiften utan utgör fastighetsägarens skyldighet: 

 Anordna farbar väg till hämtställe. 
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 Anordna hårdgjord och plan yta på behållarens dragväg mellan uppställningsplats och 
hämtställe. 

 Skotta snö, sanda och röja vegetation längs dragvägar och uppställningsplatser. 
 Rengöra avfallsbehållare. 
 Se till att renhållaren har tillträde till behållarna vid hämtningstillfället. 
 Att avfall i behållare går att tömma utan svårighet. Avser i huvudsak fastfruset eller intorkat 

avfall. 

Om renhållaren har missat att tömma ska detta anmälas inom två arbetsdagar för att en extra 
tömning ska ingå. Avgiftsreduktion kan endast ske om tömning inte utförts senast en arbetsdag efter 
att anmälan inkommit. 

Utebliven hämtning orsakad av extraordinära omständigheter, till exempel extremt väder, strejk, 
lockout eller annat, medför inte reduktion av avgiften. 

2.3.2 Avgifter för villaabonnemang 

Nya abonnemang med 660 liters kärl kan inte beställas för permanent- och säsongsboende. 

2.3.2.1 Årsavgifter för helårsabonnemang 

Grundavgift 

Matavfall blir biogas Egen varmkompost 
Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

1290 1290 2050 

Årsavgifter för helårsabonnemang, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek Hämtningsintervall 
Matavfall blir 
biogas 

Egen varmkompost 
Matavfall och 
brännbart restavfall 
blandat 

130 liter Varannan vecka 2120 2120 4570 

 Var fjärde vecka - 1630 - 

190 liter Varannan vecka 2595 2595 5775 

 Var fjärde vecka - 1840 - 

370 liter Varannan vecka 3990 3990 7350 

 Var fjärde vecka - - - 

660 liter Varannan vecka 10 300 10 300 16 300 

 Var fjärde vecka - - - 
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2.3.2.2 Årsavgifter för delårsabonnemang 

Delårsabonnemang gäller för fritidshus med säsongsboende med hämtning vecka 19–38. 

Grundavgift 

Matavfall blir biogas Egen varmkompost 
Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

645 645 1025 

Årsavgifter delårsabonnemang, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek Hämtningsintervall 
Matavfall blir 
biogas 

Egen varmkompost 
Matavfall och 
brännbart restavfall 
blandat 

130 liter Varannan vecka 1060 1060 2285 

 Var fjärde vecka - 815 - 

190 liter Varannan vecka 1300 1300 2890 

 Var fjärde vecka - 920 - 

370 liter Varannan vecka 1995 1995 3675 

 Var fjärde vecka - - - 

660 liter Varannan vecka 5150 5150 8150 

 Var fjärde vecka - - - 
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2.3.3 Avgifter för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och 

verksamheter 

Helårsabonnemang gäller för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och verksamheter. 

2.3.3.1 Årsavgifter för helårsabonnemang 

Grundavgift 

Matavfall blir biogas Egen varmkompost 
Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

1290 1290 2050 

Årsavgifter helårsabonnemang, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek Hämtningsintervall 
Matavfall blir 
biogas 

Egen varmkompost 
Matavfall och 
brännbart restavfall 
blandat 

130 liter Två gånger per vecka - - - 

 Varje vecka 4310 - 9135 

 Varannan vecka 2120 - 4570 

190 liter Två gånger per vecka - - - 

 Varje vecka 5110 - 11 550 

 Varannan vecka 2595 - 5775 

370 liter Två gånger per vecka 15 960 - 29 400 

 Varje vecka 7980 7980 14 700 

 Varannan vecka 3990 3990 7350 

660 liter Två gånger per vecka 27 465 - 38 875 

 Varje vecka 13 730 13 730 19 435 

 Varannan vecka 6855 6855 16 300 

 

2.3.3.2 Årsavgifter för delårsabonnemang 

Delårsabonnemang gäller för verksamheter som bara har öppet under sommaren, med hämtning 
vecka 19–38. 

Grundavgift 

Matavfall blir biogas Egen varmkompost 
Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

645 645 1025 

 
  



  Sida 10 av 21 

  

Avfallstaxa 2023 

Årsavgifter delårsabonnemang, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek Hämtningsintervall 
Matavfall blir 
biogas 

Egen varmkompost 
Matavfall och 
brännbart restavfall 
blandat 

130 liter Varje vecka 2120 - 4570 

 Varannan vecka 1060 - 2285 

190 liter Varje vecka 2595 - 5775 

 Varannan vecka 1300 - 2890 

370 liter Varje vecka 3990 - 7350 

 Varannan vecka 1995 - 3675 

660 liter Varje vecka 6855 - 16 300 

 Varannan vecka 3430 - 8150 

 

2.3.3.3 Avgifter för containrar och underjordsbehållare 

 

Containrar, helår 

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

Matavfallet läggs i av kommunen tillhandahållna papperspåsar i brunt kärl. Dessa töms alltid 
varannan vecka, även om containern töms var fjärde. 

Grundavgift container, helår 

Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall blandat 

1290 2050 

Hämtning container helår, inklusive grundavgift 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas 
Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

5 kbm helår Varje vecka 67 100 148 440 

 Varannan vecka 48 715 94 340 

7,5 kbm helår Varje vecka 96 455 217 220 

 Varannan vecka 70 075 137 535 

 

Containrar, delår 

Grundavgift container delår, inklusive grundavgift 

Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall blandat 

645 1025 
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Hämtning container delår 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas 
Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

5 kbm delår Varje vecka 42 000 85 430 

 Varannan vecka 34 805 61 030 

7,5 kbm delår Varje vecka 61 300 125 890 

 Varannan vecka 50 935 89 860 

 

Komprimatorcontainrar 

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

Grundavgift komprimatorcontainer, helår 

Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall blandat 

1290 2050 

Hämtning komprimatorcontainrar helår, inklusive grundavgift 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas 
Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

1–5 kbm helår Varannan vecka 72 855 145 710 

 Var fjärde vecka 36 425 - 

5–7,5 kbm helår Varannan vecka 96 695 193 390 

 Var fjärde vecka 48 345 - 

Grundavgift komprimatorcontainer, delår 

Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall blandat 

645 1025 

Hämtning av komprimatorcontainer delår, inklusive grundavgift 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas 
Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

1–5 kbm delår Varannan vecka 36 430 74 855 

 Var fjärde vecka 18 215 - 

5–7,5 kbm delår Varannan vecka 48 350 96 695 

 Var fjärde vecka 24 175 - 
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Evenemangskärl och evenemangscontainer 

För tillställningar eller evenemang finns det möjlighet att beställa tillfälliga behållare eller 
containrar för brännbart restavfall och matavfall. I kostnaden för evenemangskärl ingår utkörning, 
hemtagning samt hyra i upp till två veckor. Behöver kärlen tömmas under evenemangstiden går det 
att beställa extratömning av kärl. 

Container kan hyras per dag eller per månad. Maximal hyrtid för dessa är två månader i sträck. Kan 
endast nyttjas av verksamheter. 

Kostnad evenemangskärl 

Fraktion och kärlstorlek Upp till två veckor 

Matavfall 140 liter 750 

Brännbart restavfall 190 liter 750 

Brännbart restavfall 370 liter 860 

Brännbart restavfall och matavfall blandat 190 liter 2000 

Brännbart restavfall och matavfall blandat 370 liter 2500 

Kostnad evenemangscontainer 

Storlek Intervall 
Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

4–6 kbm Per dag 620 

 Per månad 7765 

7–10 kbm Per dag 930 

 Per månad 10 870 

Utkörning/återtagning eller 
tömning/återställning vid hyra 

- 5705 

 

Underjordsbehållare 

Abonnemang kan tecknas för hämtning varje eller varannan vecka. Det är inte möjligt att teckna 
abonnemang för endast brännbart restavfall, utan minst en behållare för matavfall måste finnas 
inom fastigheten. 

Grundavgift underjordsbehållare, helår 

1860 
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Hämtning underjordsbehållare helår, inklusive grundavgift 

Mindre än 2 kbm Matavfall Varje vecka 23 895 

 Varannan vecka 11 945 

2–4 kbm Brännbart restavfall Varje vecka 67 960 

 Varannan vecka 35 145 

4,5–6 kbm Brännbart restavfall Varje vecka 86 770 

 Varannan vecka 44 550 

Grundavgift underjordsbehållare, delår 

930 

Hämtning av underjordsbehållare delår, inklusive grundavgift 

Mindre än 2 kbm Matavfall Varje vecka 11 950 

 Varannan vecka 5975 

2–4 kbm Brännbart restavfall Varje vecka 33 980 

 Varannan vecka 17 575 

4,5–6 kbm Brännbart restavfall Varje vecka 43 385 

 Varannan vecka 22 275 

2.3.4 Avgifter för tilläggstjänster 

 

Gångavstånd till kärl 

För att teckna tilläggstjänsten gångavstånd måste en ansökan lämnas in till Teknik, som kommer att 
utreda om förutsättningarna tillåter gångavstånd. Först efter en godkänd ansökan kan denna 
tilläggstjänst tecknas. 

Avgifter för gångavstånd till kärl, helår 

Avstånd 
Två gånger per 
vecka 

Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka 

2–10 m 810 405 100 50 

11–20 m 3240 1620 405 205 

21–50 m 5680 2840 710 355 

51–75 m - 14 300 7200 3600 

76–100 m - 28 800 14 300 7200 
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Avgifter för gångavstånd till kärl, delår 

Avstånd Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka 
Trädgårdsavfall 
(v. 14–45) 

2–10 m 205 50 25 60 

11–20 m 810 205 105 - 

21–50 m 1420 355 180 - 

51–75 m 7200 2750 1800 - 

76–100 m 14 300 5600 3600 - 

 

Extra matavfallskärl 

Ytterligare bruna kärl kan beställas mot avgift. Gäller både privatpersoner och verksamheter. 

Avgifter för extra matavfallskärl 

Varannan vecka helår Varannan vecka delår 

595 295 

 

Extra sommarhämtning 

För abonnemanget Matavfall blir biogas kan veckohämtning av matavfall och brännbart beställas 
som en tilläggstjänst under sommaren (v19-v38). Tillägget kan beställas både för 
helårsabonnemang och delårsabonnemang. Tjänsten erbjuds i huvudsak för att undvika olägenheter 
under sommarmånaderna som kan uppstå då matavfall lagras. Tjänsten tecknas för alla veckor 19 – 
38 och sista datum för att anmäla sig till tilläggstjänsten är 15:e april. 

Avgifter för extra sommarhämtning under vecka 19–38 

Matavfall blir biogas, 130 liter 1630 

Matavfall blir biogas, 190 liter 1995 

Matavfall blir biogas, 370 liter 2865 

Matavfall blir biogas, 660 liter 7920 

Pris per extra 140 liter brunt kärl 1120 

 

Komposterbart trädgårdsavfall 

Privatpersoner kan lämna komposterbart trädgårdsavfall vid återvinningscentral. 
Behandlingskostnaden täcks av taxans grundavgift. Det finns även ett särskilt abonnemang för 
hämtning av komposterbart trädgårdsavfall. 

Nya abonnemang med 240 liters kärl kan inte beställas. 
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Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall varannan vecka under v.14–45, 16 hämtningar 
ingår 

Kärl 240 liter 1700 

Kärl 370 liter 1985 

 

Latrin 

Hämtning av latrin sker endast mot beställning i för ändamålet avsedda behållare. Hämtning sker i 
anslutning till väg vid fastighetsgräns. 

Avgifter för latrin 

Budad hämtning inklusive ett nytt latrinkärl 2185 

 

Grovavfall 

Avgifter för grovavfall 

Mindre än 1 kbm 1170 

Utöver 1 kubikmeter, per extra kubikmeter 310 

 

Extra tömningar mm 

Extra tömningar av kärl och container för brännbart restavfall och matavfall. Det är inte möjligt att 
beställa extra tömningar av behållare för trädgårdsavfall. 

Vid byte av kärl används i första hand begagnade kärl. 

Då större mängder brännbart restavfall eller matavfall än vad som får plats i avfallsbehållare uppstår 
på fastigheten ska detta hämtas genom extrahämtning mot särskild avgift. Beställd extrahämtning 
av kärl sker inom tre arbetsdagar. Extrahämtning kan också ske i samband med ordinarie hämtning 
genom att fastighetsinnehavaren lägger avfallet i en säck vid sidan av avfallskärlet. Denna 
tilläggstjänst beställs senast en dag före ordinarie hämtningsdag. Avfall som inte lagts i avfallskärl 
medtages inte vid ordinarie hämtning utan förbeställning. Hämtning sker vid tomtgräns eller av 
nämnden för Teknik fastställd plats. 

Avgifter för extra tömningar mm. 

Per extra säck vid ordinarie tömning 350 

Extra tömning av kärl, oavsett storlek 350 

Extra tömning av container 2705 

Extra tömning av underjordsbehållare 2705 

Byte till större kärl eller kärl av samma storlek, kr per 
gång 

570 

Byte till mindre kärl, kr per gång 380 
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Returpapper  

Verksamheter och flerbostadshus som önskar få hämtning av returpapper kan anlita valfri leverantör 
som innehar ett så kallat koncessionsavtal med kommunen. Detta är frivilligt för fastighetsägare 
som önskar en fastighetsnära insamling av returpapper. Fastighetsägaren kontaktar och skriver avtal 
direkt med en entreprenör från listan som publiceras på kommunens hemsida.  

Entreprenörerna bestämmer sina egna priser, men det finns en maxtaxa enligt nedan. 

Maxtaxa returpapper fastighetsnära insamling (kr/tömning) 

Litet kärl (upp till 150 liter) 41 

Större kärl (190-370 liter) 77 

660 liter  132 

 
2.4 Avgifter för slamsugning och tömning av fettavskiljare 

Det finns fyra olika tjänster vid slamsugning. 

På aviserad tid av entreprenör: Schemalagd tömning. Avisering skickas ut cirka tre veckor innan 
med information om vilken vecka tömning kommer att ske. 

Inom fem valda dagar: Från att beställning görs sker tömning inom fem arbetsdagar (dagen då 
beställning görs räknas inte), eller inom fem valda arbetsdagar. 

Inom valt dygn: Tömning sker inom 24 timmar från beställning, även på kvällar och helger, eller 
inom valt dygn. 

På specifik timme: Tidsanpassad tömning. Kan tidigast ske 25 timmar efter beställning. Tömning 
sker på dagtid (klockan 06–15 vardagar). 

Avgifter per tömning 

Anläggningens 
volym 

På tid som aviserats 
av entreprenör 

Inom fem valda 
dagar 

Inom valt dygn På specifik timme 

Mindre än 2 kbm 1110 1315 4080 6330 

2–4 kbm 1550 1900 4535 6780 

 

Tilläggsavgift för varje kubikmeter utöver 4 kubikmeter 

På tid som aviserats av 
entreprenör 

Inom fem valda dagar Inom valt dygn På specifik timme 

265 550 550 550 

 

Avgift för tömning av byggtoaletter/portabla toaletter 

Anläggningens volym 
På tid som aviserats av 
entreprenör 

Inom fem valda dagar Inom valt dygn 

Mindre än 2 kbm 1895 2290 4430 
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Avgifter för hämtning av fosforfilter från minireningsverk 

Kassett 4185 

Sugning löst filtermaterial 4185 

2.4.1 Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter 

Vid vissa tillfällen krävs av arbetsmiljöskäl dubbel bemanning vid tömning. Det kan till exempel 
handla om tunga lock över 15 kilo eller problematisk placering av anläggningen. Efter utredning 
kan avgift tas ut för extra personal vid sådana svåra arbetsmoment. 

Inför hämtning av fosforfilter ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske 
genom slamsugning eller med kranbil. 

Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter 

Slangdragning över 20 m (kr per 5 m, max 50 m) 30 

Framkörning vid uteblivet uppdrag (bomkörning) 1315 

Kranbil vid hämtning (kr per påbörjad timme, minsta 
debitering 1 timme) 

1670 

Slambil (kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 
timme) 

2105 

Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment 
(kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 timme) 

810 

2.5 Avgifter för fastighetsnära insamling av bygg- och 

rivningsavfall  

Hämtning av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet kan 
beställas av auktoriserad entreprenör. Hämtning sker i container eller storsäck och i enlighet med 
auktoriserad entreprenörs instruktioner. 

Avgifterna nedan är maximala priser som auktoriserad entreprenör får debitera avfallslämnare. Om 
avfallet är felsorterat kan felsorteringsavgifter tillkomma.  

2.5.1 Hämtning i container  

Container beställs av auktoriserad entreprenör. Utkörningsavgift, hyra av container (7 dagar) samt 
hemtagningsavgift ingår i grundavgiften. Behandlingskostnad per ton samt eventuell analyskostnad 
tillkommer. 

Grundavgift container 

Container liten (6-18 kbm) 4281 

Container stor (19-35 kbm) samt schaktflak 9 kbm 5832 

Behandlingskostnad per ton  

Trä   1120 

Tryckimpregnerat trä/slipers  2330 

Metall  350 
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Mineral*   2885 

Planglas  2619 

Gips  2500 

Plast (inkl. eftersortering)  2700 

Asfalt (analyserad, riktvärden under känslig 
markanvändning (KM) uppfylls) 

 6400 

Asfalt (analyserad, riktvärden under känslig 
markanvändning (KM) uppfylls ej) 

 7500 

Jord (analyserad, riktvärden under känslig 
markanvändning (KM) uppfylls) 

 6400 

Förorenad jord (analyserad, riktvärden under känslig 
markanvändning (KM) uppfylls ej) 

7500 

Förorenad jord (invasiva växter) 8200 

Energiåtervinning  2200 

Avfall innehållande asbest  3750 

Osorterat/sammansatt bygg- och rivningsavfall** 2500 

Övrigt bygg- och rivningsavfall 2619 

* Som består av sten, tegel, betong, klinker eller keramik 

** Borttransport kan endast bokas om krav på undantag för utsortering uppfylls alt. om dispens kan uppvisas. 

2.5.2 Hämtning i storsäck 

Storsäck hämtas efter beställning hos auktoriserad entreprenör. I grundavgift ingår fastighetsnära 
hämtning av 1–10 storsäckar (säckstorlek 1 kbm). Styckpris och behandlingskostnad per storsäck 
samt eventuell analyskostnad och utkörningsavgift tillkommer.  

Grundavgift storsäck 

Grundavgift 6850 

Styckpris storsäck (1 kbm)  229 

Behandlingskostnad storsäck  

Återbruk 0 kr 

El-avfall 1500 

Trä   560 

Tryckimpregnerat trä/slipers  1165 

Metall  175 

Mineral*   2885 

Planglas  1500 

Gips  1000 

Plast   1000 



  Sida 19 av 21 

  

Avfallstaxa 2023 

Energiåtervinning  1500 

Kablar (ej farligt avfall)  1000 

Osorterat/sammansatt bygg- och rivningsavfall** 2000 

Övrigt bygg- och rivningsavfall 2000 

* Som består av sten, tegel, betong, klinker eller keramik 

** Borttransport kan endast bokas om krav på undantag för utsortering uppfylls alt. om dispens kan uppvisas. 

2.5.3 Övriga avgifter 

Avgift för exempelvis provtagning, extra hyra av container, felsortering, utkörning av storsäck kan 
tillkomma. Auktoriserad entreprenör meddelar vilka kostnader som kan tillkomma. 

Felsorteringsavgift  

Om container eller storsäck innehåller felsorterat avfall klassas avfallet om. Behandlingsavgiften 
utgår då ifrån omklassningen. 

Felsorteringsavgift container 4800 

Felsorteringsavgift storsäck 1500 

 

2.6 Återvinningscentraler 

Vid kommunens återvinningscentraler får hushåll i Kungsbacka kommun, mot uppvisande av 
inpasseringskort, lämna sorterat grovavfall, bygg- och rivningsavfall, farligt avfall och elavfall. 
Grundavgiften i taxan finansierar kostnader för kommunens återvinningscentraler. 

2.6.1 Tillgång till återvinningscentral 

Antalet besök som ingår är satta enligt bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter. För boende i 
villa eller fritidshus ingår 15 besök på ÅVC per år. För boende i lägenhet ingår 7 besök per år. 
Besök utöver det kostar enligt tabell nedan. Möjlighet finns för både verksamheter och 
privatpersoner utan abonnemang att besöka återvinningscentralen genom att varje besök debiteras. 
Enstaka besök vid avsaknad av inpasseringskort kan också betalas med Swish. Besök debiteras 
enligt tabell nedan. Besök som görs med Swish är helt fristående från besök kopplade till 
abonnemang och påverkar alltså inte eventuella kvarvarande besök som ingår i abonnemanget. 

Tillgång till återvinningscentralen är inte personlig utan tillhör fastigheten. Vid ägarbyte på 
fastighet med eget abonnemang spärras befintligt ÅVC-kort och ett nytt skickas till den nya ägaren. 
Vid överlåtelse av lägenhet lämnas kortet kvar till nya lägenhetsinnehavaren. Skulle kortet gå 
förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter. 

Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon eller en 
fordonskombination med totalvikt på max 3 500 kg. Fordonskombinationer tyngre än 3 500 kg, till 
exempel tunga lastbilar och traktorer, får inte komma in på återvinningscentral. Dessutom gäller 
volymbegränsning på maximalt tre kubikmeter per kortbesök och maximalt tio slipers eller 
motsvarande per kortbesök. 

 

Vid besök med större volym än tre kubikmeter gäller följande: 

0,0–3,0 kubikmeter - kortet dras 1 gång 

3,1–6,0 kubikmeter - kortet dras 2 gånger och så vidare. 
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Volym- och viktuppskattning görs av återvinningscentralernas personal. Kontrollvägning kan göras 
på någon av kommunens vågar. 

Vid överträdelse av principer för kommunens renhållningsordning kan ÅVC-kort tillhörande 
företag komma att spärras (kan exempelvis ske vid agerande som påverkar arbetsmiljön negativt 
genom hot och våld samt vid återkommande felsortering). Företagskund med spärrat kort hänvisas 
till annan ÅVC för verksamhetens avfall. 

2.6.2 Sortering på återvinningscentral 

Information om vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna finns på 
kommunens hemsida och i Kungsbackas avfalls-app. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara 
sorterat. 

Några fraktioner kan lämnas utan kostnad på ÅVC: 

 Återbruk 

 Förpackningar som omfattas av producentansvar 

 Returpapper 

 Elektronik 

 Lysrör och ljuskällor 

 Batterier 

 Bilbatterier 

 Enstaka vitvaror, kyl och frys 

 Fett från hushåll 

2.6.3 Avgifter för återvinningscentraler 

Avgifter för privatpersoner 

Mottagningsavgift för besök utöver de besök som 
ingår i avfallstaxan 

300 

Mottagningsavgift för besök ej kopplade till 
renhållningsabonnemang 

300 

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 130 

Avgifter för verksamheter 

Mottagningsavgift per besök 300 

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 130 
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Beslutad av: Antagen av kommunfullmäktige den XX-XX-XX 

Gäller från: XXXX-XX-XX 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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Maxtaxa Bygg- och rivningsavfall (inkl. moms)

Container

Utkörningsavgift, hyra av container (7 dagar) samt hemtagningsavgift ingår i kostnaden. 
Behandlingkostnad per ton samt eventuell analyskostnad tillkommer.

Förslag Kba Aktör 1 Aktör 2 Aktör 3 Aktör 4 Aktör 5 Aktör 6

Container liten (6-18m3) kr4 281 kr2 500 kr2 368 kr4 200 kr4 281 kr3 550 kr3 800
Container stor (19-35m3) samt schaktflak 9m3 kr5 832 kr3 600 kr2 931 kr5 800 kr5 832 kr4 500 kr3 800

Behandlingskostnad per ton avfall Aktör 1 Aktör 2 Aktör 3 Aktör 4 Aktör 5 Aktör 6
Trä kr1 120 kr1 120 kr380 kr500 kr690 kr744 kr582
Tryckimpregnerat trä/slipers kr2 330 kr2 330 kr1 178 kr2 000 kr1 546 kr2 313 kr1 850
Metall kr350 kr350 (kr1 330) (kr625) (kr1 711) kr0 kr0
Mineral* kr2 885 kr2 885 kr450 kr1 180 kr823 kr681 kr1 600
Planglas kr2 619 kr1 200 kr550 kr2 500 kr1 866 kr2 619 kr850
Gips kr2 500 kr1 346 kr1 020 kr2 500 kr1 495 kr1 931 kr850
Plast (inkl. eftersortering) kr2 700 kr1 550 kr995 kr2 700 kr2 074 kr1 619 kr2 500
Asfalt (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls) kr6 400 kr345 300 kr6 400 kr568 kr806 kr280
Asfalt (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls ej) kr7 500 kr1 777 1200 kr7 500 kr1 430 kr2 494 kr830
Jord (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls) kr6 400 kr285 300 kr6 400 kr354 kr806 kr260
Förorenad jord (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls ej) kr7 500 kr1 350 1200 kr7 500 kr1 130 kr2 494 kr820
Förorenad jord (invasiva växter) kr8 200 kr5 900 1200 kr8 200 kr2 494 kr1 300
Energiåtervinning kr2 200 kr1 740 kr1 145 kr2 200 kr1 704 kr1 215
Avfall innehållande asbest kr3 750 kr2 090 kr1 080 kr3 750 kr1 429 kr2 313 kr1 400
Osorterat/sammansatt bygg- och rivningsavfall** kr2 500 kr1 560 kr1 575 kr2 500 kr2 118 kr2 369 kr1 670
Övrigt bygg- och rivningsavfall kr2 619 kr1 560 kr1 575 kr2 500 kr2 118 kr2 619 kr1 670

* Som består av sten, tegel, betong, klinker eller keramik

** Borttransport kan endast bokas om krav på undantag för utsortering uppfylls alt. om dispens kan 
uppvisas. 

Maxvärde (Ingen utesluts)
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Storsäck

Storsäck hämtas efter beställning hos leverantör. I grundavgift ingår hämtning av 1-10 storsäckar. 
Behandlingskostnad per storsäck (1m3) samt eventuell analyskostnad och utkörningsavgift 
tillkommer. 

Förslag Kba Aktör 1 Aktör 2 Aktör 3 Aktrör 4 Aktör 5 Aktör 6

Grundavgift kr6 850 kr4 800 kr610 kr6 850 kr3 275 kr2 200 kr4 260

Storsäck 1m3 kr229 kr200 kr72 kr186 kr165 kr229 kr100

Behandlingskostnad per storsäck (1m3) Förslag Kba Aktör 1 Aktör 2 Aktör 3 Aktör 4 Aktör 5 Aktör 6

Återbruk kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0
El-avfall kr1 500 kr0 kr230 kr1 500 kr0
Trä kr560 kr560 kr416 kr500 kr291
Tryckimpregnerat trä/slipers kr1 165 kr1 165 x kr925
Metall kr175 kr175 kr150 kr175 kr175
Mineral* kr2 885 kr2 885 kr499 kr1 680 kr2 500
Planglas kr1 500 kr450 kr499 kr499 kr1 500
Gips kr1 000 kr842 kr592 kr1 000 kr850
Plast kr1 000 kr860 kr400 kr700 kr1 000
Energiåtervinning kr1 500 kr1 088 kr519 kr650 kr1 500
Kablar (ej farligt avfall) kr1 000 kr500 kr100 kr1 000
Osorterat/sammansatt bygg- och rivningsavfall** kr2 000 kr1 115 kr674 kr750 kr2 000
Övrigt bygg- och rivningsavfall kr2 000 kr1 115 kr674 kr750 kr2 000
* Som består av sten, tegel, betong, klinker eller keramik
** Borttransport kan endast bokas om krav på undantag för utsortering uppfylls alt. om dispens kan 
uppvisas. 

Övriga avgifter
Felsorteringsavgift container***

kr4 800 kr4 800 kr425 kr2 500 kr1 500

Felsorteringsavgift storsäck*** kr1 500 kr800 kr212 kr753 kr1 500
***Om container/storsäck innehåller felsorterat avfall

klassas avfallet om. Behandlingsavgiften utgår då ifrån omklassningen. 
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Guide #24
Mars 2022

Bygg- och rivningsavfall under 
kommunalt ansvar

I KORTHET
• Bygg- och rivningsavfall ingår inte i kommunalt avfall, 

däremot får kommunerna från den 1 januari 2023 
ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats 
i yrkesmässig verksamhet. 

• Detta kan innebära ökade avfallsmängder för 
kommunerna att ta hand om eftersom den nya 
lagstiftningens definitioner har en annorlunda 
omfattning.

• Om bygg- och rivningsavfallet inte uppstått i en 
yrkesmässig verksamhet är det kommunens ansvar, 
oavsett om avfallet uppstått i ett hushåll eller inte. 
Om exempelvis en privatperson själv renoverar 
hemma så är det bara kommunen eller de utförare 
som kommunen upphandlat eller auktoriserat som får 
transportera avfallet yrkesmässigt, om inte kommunens 
avfallsföreskrifter medger annat. Om privatpersonen i 
stället anlitar en yrkesmässig hantverkare faller avfallet 
utanför kommunens ensamrätt.

• Utöver utsortering av farligt avfall och avfall under 
producentansvar, ska den som producerar bygg- och 
rivningsavfall sortera det i minst sex lagstadgade 
fraktioner. Skyldigheten gäller även hushåll.

• Kommunen behöver kunna ta emot dessa fraktioner 
skilda från varandra och från annat avfall för att öka 
möjligheterna till återbruk och materialåtervinning. 
Kommunen behöver även fortsättningsvis också kunna 
ta emot osorterat bygg- och rivningsavfall.

• Undantag från utsorteringskraven gäller för 
sammanfogade konstruktioner och förorenade avfall, 
med andra ord avfall som inte går att materialåtervinna 

eller avfall som skulle förstöra materialåtervinning. Det 
kan också ha meddelats dispens från utsorteringskraven.

• Kommunen behöver inte ta emot alla fraktioner bygg- 
och rivningsavfall på samtliga återvinningscentraler, 
men behöver någon plats att kunna hänvisa invånarna 
till för deras fraktioner. 

• Det råder förbud mot förbränning av avfall som 
sorterats för att materialåtervinnas eller förberedas för 
återanvändning, men förbudet har undantagsmöjligheter 
om kommunen som en del av behandlingssteget 
identifierar avfall vars bästa behandlingsmetod är 
energiåtervinning.

• Kommunen behöver inte fysiskt hålla isär flöden som 
utgör kommunalt avfall från flöden som utgör bygg- och 
rivningsavfall. Naturvårdsverket hanterar fördelningen 
i statistiksammanhang med hjälp av schabloner. Målade 
trämöbler kan alltså även fortsättningsvis blandas med 
målat virke.

• Fastighetsnära insamling skulle kunna upphandlas 
genom tjänstekoncession alternativt genom att 
auktorisera utförare.

• Kommunen behöver ta ställning till om den ska 
erbjuda obegränsade besök till återvinningscentral i 
grundavgiften, eller om endast ett visst antal besök, 
med en viss volym, ska ingå i grundavgiften medan 
ytterligare besök sker till en extra avgift. 

• Det rekommenderas att fastighetsnära insamling 
hanteras genom så kallad tilläggsavgift i avfallstaxan.
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1. INLEDNING
Nya begrepp i lagstiftningen
Den 1 augusti 2020 trädde ny avfallslagstiftning i kraft 
vilket gjorde att avfallsförordningen 2011:927 ersattes med 
2020:614. Även miljöbalken och annan relevant lagstiftning 
uppdaterades. Ändringarna i lagstiftningen skedde delvis 
på grund av att Sverige valt att anpassa sin lagstiftning 
mer till den europeiska lagstiftningen. Detta innebar bland 
annat att det svenska begreppet “hushållsavfall” ersattes av 
det begrepp som används i EU:s statistik och lagstiftning, 
“municipal waste” (på svenska “kommunalt avfall”). I 
samband med att begreppet implementerades i svensk 
lagstiftning så ersattes även den svenska definitionen med 
den europeiska. Detta betyder att kommunalt avfall har en 
något annan omfattning än hushållsavfall. Läs mer om detta i 
Avfall Sveriges guide om kommunalt avfall.

Bygg- och rivningsavfall utgör enligt definitionen i 15 kap. 
3 § miljöbalken inte ”kommunalt avfall”. Däremot följer 
det av miljöbalken 15 kap. 20 § att bygg- och rivningsavfall 
som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet faller 
under kommunalt ansvar från och med år 2023. Det är 
alltså inte kommunalt avfall, men ingår i kommunalt ansvar. 
Definitionen av bygg- och rivningsavfall finns i 15 kap. 8 § 
miljöbalken: ”avfall från bygg- och rivningsarbeten”.

Bygg- och rivningsavfall från icke-yrkesmässig verksamhet 
(framöver kallat endast bygg- och rivningsavfall om inget 
annat specificeras) har en bredare omfattning än vad som 
föll under begreppet hushållsavfall, som i förarbetena anges 
vara “avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av 
mark och byggnad för bostadsändamål”1. Enligt tidigare 
lagstiftning kunde man alltså argumentera för att exempelvis 
stora mängder rivningsavfall som uppstått vid renovering inte 
var att klassa som regelmässigt uppkommande vid boende. 
Samma argument kan inte göras för den nya lagstiftningen.

Notera att även andra än hushåll kan utgöra icke yrkesmässig 
verksamhet under vissa omständigheter, till exempel en ideell 
förening. Avfall från sådana verksamheter faller därmed 
också under kommunens ansvar, läs mer i kapitel 2.1.

Nya krav på utsortering
Utöver det nya begreppet med en ny definition, finns det 
numera även krav på att utsortering av sex bygg- och 
rivningsavfallsfraktioner ska göras av den som producerar 
avfallet. Den som samlar in sådant utsorterat avfall ska också 
samla in det separat2. Detta innebär att kommunen behöver 
kunna ta emot dessa fraktioner skilda från varandra och 

1 Prop. 1997/98:45 del 2 s 185.
2 3 kap. 10 och 11 §§ avfallsförordningen
3 Avfallsförordningen 4 kap. 10§
4 Här kan påminnas om att en kontrollplan, som ska tas fram inför bygganmälan, rivnings- eller bygglov och lämnas in till byggnadsnämnden, ska ange vilka 
byggprodukter som kan återanvändas och hur de ska tas om hand. Sådant blir då inte avfall utan kan lämnas direkt till återbruk, se vägledning på Boverkets 
hemsida. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/rivningsavfall/allmant-om-rivningsavfall-och-avfallshantering/kontrollplan/
5 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall, 5, 8 och 21 §§.
6 Plan- och bygglag (2010:900), bl.a.10 kap. 6 §, samt Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall.

från annat avfall för att öka möjligheterna till återbruk och 
materialåtervinning. För de kommuner som idag inte samlar 
in de sex fraktionerna separat så kommer det innebära en 
förändring i exempelvis insamling på återvinningscentral 
och, i den mån det sker, insamling vid fastighet. De sex 
fraktionerna är trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik, 
sten), metall, glas, plast och gips. 

Det är dock viktigt att poängtera att kraven gäller åtminstone 
de sex uppräknade fraktionerna. Utöver detta finns också 
de generella utsorteringskraven för exempelvis farligt 
avfall3 och avfall som omfattas av producentansvar. Även 
andra fraktioner ska sorteras ut om det medger bättre 
avfallsbehandling i enlighet med avfallshierarkin.4

Steg uppför avfallstrappan
Alla som behandlar avfall har ett ansvar för att försöka styra 
hanteringen högre upp i avfallshierarkin. Att förebygga 
uppkomsten av avfall är det översta steget i avfallshierarkin.
Avfallshierarkins prioritetsordning är 

• Förebyggande av avfall
• Återanvändning
• Materialåtervinning och biologisk återvinning
• Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
• Bortskaffande, till exempel deponering

I första hand ska alltså avfall förebyggas. Kommunen har 
en skyldighet att lämna information till hushållen om 
avfallsförebyggande åtgärder. Detta och andra åtgärder 
och styrmedel som kommunen planerar att använda 
i avfallsförebyggande syfte, ska anges i kommunens 
avfallsplan.5 6 Detta bör säkerställas och följas upp genom 
exempelvis information och tillsyn.

Utgångspunkten för bedömningen är att den behandling av 
avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som 
helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är 
orimlig. 
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2. JURIDISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 Icke yrkesmässig verksamhet

Om bygg- och rivningsavfallet inte uppstått i en yrkesmässig 
verksamhet är det kommunens ansvar, oavsett om avfallet 
uppstått i ett hushåll eller inte. För att veta vad som inte 
är yrkesmässig verksamhet så behöver man veta vad som 
definieras som yrkesmässig verksamhet. Detta är ett begrepp 
som saknar legaldefinition och inte har berörts i förarbetena 
till miljöbalken eller till tidigare lagstiftning. 

Avfall Sverige rekommenderar att, i avvaktan på vägledande 
praxis, använda skattelagstiftningens tolkning av begreppet. 
Det innebär att en verksamhet är yrkesmässig åtminstone 
om den är skattepliktig i inkomstslaget näringsverksamhet 
och/eller det är fråga om en skattepliktig omsättning 
enligt mervärdesskattelagen. Som jämförelse är enligt 
yrkestrafiklagstiftningen transport av avfall och annat gods 
att anse som yrkesmässig om den bedrivs av en fysisk eller 
juridisk person i kommersiellt syfte,7 dvs. med vinstsyfte eller 
annars i konkurrens. 

Det avgörande blir alltså om avfallet uppkommit i 
en verksamhet som ska beskattas i inkomstslaget 
näringsverksamhet. En verksamhet med F-skattsedel 
är en sådan verksamhet. Uthyrning av hyresrätter är en 
yrkesmässig verksamhet. Däremot är en bostadsrättsförening 
eller en kooperativ hyresrättsförening som syftar till att förse 
medlemmarna med bostad inte en yrkesmässig verksamhet, 
eftersom den inte är en näringsverksamhet och inte drivs 
i kommersiellt syfte. Dock anlitar sådana förening oftast 
byggfirmor och andra yrkesmässiga verksamheter för sina 
arbeten. 

Var gränsen går för vad som ska anses ”yrkesmässig” 
verksamhet i ideella föreningar är oklart här, men åtminstone 
den del av ideell verksamhet för vilken föreningen är skyldig 
att betala inkomst- eller mervärdesskatt bör anses som 
yrkesmässig. 

Att kommunerna ska ansvara för avfall från bygg- och 
rivningsåtgärder som inte uppstår i en yrkesmässig 
verksamhet, innebär alltså i praktiken främst bygg- och 
rivningsavfall som uppkommer när till exempel hushållet, 
den lilla idrottsföreningen eller bostadsrättsföreningen 
själva genomför åtgärder för egen räkning utan att anlita ett 
företag – exempelvis själv bygger om hemma, själva bygger 
sin klubbstuga eller gräver upp sin markbädd och andra delar 
av sin avloppsanläggning. 

7 Förordning (EG)1071/2009, artikel 2.1 och 2.3.
8 Detta stycke: Prop. 2019/20:156, sid 45–46.
9 Prop. 2019/20:156, sid 45.
10 Naturvårdsverket, ”Vägledning – Definition av avfall”, 2022. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/begrepp-och-definitioner/

Yrkesmässig verksamhet som inte huvudsakligen arbetar 
med byggnation och rivning
Stora delar av det bygg- och rivningsavfall som produceras 
i bostäder produceras när hantverkare anlitas för bygg- och 
rivningsarbeten, då har avfallet uppstått i hantverkarens 
yrkesmässiga verksamhet.8 Det produceras även bygg- och 
rivningsavfall i samband med åtgärder som utförs av en 
aktör som äger eller förvaltar en fastighet i yrkesmässig 
verksamhet, till exempel en fastighetsägare som hyr ut 
bostadslägenheter och lokaler vars vaktmästare utfört 
åtgärderna. Även det avfall som uppkommer i sådana fall 
bör anses uppkomma i den yrkesmässiga verksamheten. En 
verksamhet som producerar bygg- och rivningsavfall kan 
vara yrkesmässig även om det inte är en verksamhet som 
huvudsakligen vidtar bygg- och rivningsåtgärder. Om bygg- 
och rivningsavfallet producerats i verksamheten, oavsett 
verksamhetstyp, är det fråga om avfall som uppkommit i 
den yrkesmässiga verksamheten och verksamhetsutövaren 
ansvarar för hanteringen av detta avfall. Ett exempel på detta 
kan vara en butiksinnehavare som renoverar och alltså inte 
har byggnation och rivning som näringsverksamhet.

Kontroll av yrkesmässig verksamhet
En fråga som uppkommer är hur kommunen kan kontrollera 
om bygg- och rivningsavfallet uppstår i icke yrkesmässig 
verksamhet, till exempel att en fastighetsägare som 
beställer fastighetsnära insamling av kommunen inte 
har anlitat hantverkare. Ett tips är att göra kontroll via 
kommunens bygglovsenhet, till exempel via bygganmälan 
där fastighetsinnehavaren intygar att de antingen gör bygget 
själva eller med hjälp av hantverkare. 

2.2 Avfallsproducent

Om hushåll anlitar en yrkesmässig verksamhet för 
byggnation eller rivning anses alltså avfallet uppstå i den 
yrkesmässiga verksamheten. Den yrkesmässiga verksamheten 
är avfallsproducent för det avfall som uppstår som en direkt 
följd av arbetena9 och har faktiskt möjlighet att vidta de 
åtgärder som krävs, samt rättslig möjlighet i enlighet med 
avtalet med beställaren (exempelvis hushållet).  

I Naturvårdsverkets vägledning10 om vem som är 
avfallsproducent anges också följande:

Det avfall som uppstår som en följd av service och 
underhåll och liknande arbeten, bör normalt anses 
uppstå i den egna verksamheten. Det betyder att 
avfallet uppstår i den verksamhet som utför 
servicen eller underhållet, även om arbetet 
utförs hos någon annan eller på annan plats än 
i de egna verksamhetslokalerna. … Detta gäller 
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dock endast det avfall som uppkommer som en 
direkt följd av att det specifika arbetet utförs. 
Som huvudregel är det den som utför servicen som 
bör ha kontroll över vilket avfall som kommer 
uppstå och hur det ska hanteras och således är det 
den som är avfallsproducent.

I miljöbalken11 definieras avfallsproducent som ”den som 
ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och 
den som genom förbehandling, blandning eller andra 
förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning”. 
Den ursprungliga avfallsproducenten har som utgångspunkt 
ansvaret för kostnaderna för att hantera det avfall som 
denna har producerat, samt ett kontrollansvar.12 Ansvaret 
kan dock, helt eller delvis, överlämnas till entreprenör eller 
underentreprenör, om det är avtalat genom exempelvis ett 
entreprenadavtal.13 14

Ett hushåll kan vara byggherre, vilket definieras som den 
som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, 
byggnads-, rivnings- eller markarbeten.15 En byggherre kan 
med andra ord antingen utföra arbetet själv16 eller agera 
beställare genom att anlita entreprenörer som ska utföra 
arbetet.

En beställare har flera olika ansvar enligt bland annat 
plan- och bygglagen, arbetsmiljölagen och miljöbalken, men 
detta gör inte automatiskt beställaren till avfallsproducent 
om entreprenör har anlitats att utföra själva arbetet. Då är 
entreprenören avfallsproducent, enligt resonemanget ovan. 
Beställaren kan dock ha kvar ett kontrollansvar och ett 
kostnadsansvar. Avfallsproducentens rådighet över avfallet 
kan också begränsas genom avtal med beställaren.

Naturvårdsverket menar i sin vägledning17 att om det finns 
oklarheter om vem som är ansvarig för avfallet så bör man 
titta på i vems verksamhet avfallet uppstått. Här pekar 
Naturvårdsverket på att om det uppstår en situation där en 
entreprenör har anlitats för att utföra ett arbete, men inte 
får rådighet över avfallet, så ska i stället beställaren ses om 
avfallsproducent. Avfall Sverige menar att det finns få fall i 
praktiken där en beställare, i form av ett hushåll, inte tillåter 
entreprenören (hantverkaren, byggfirman) att ta hand om det 

11 15 kap 4 § miljöbalken
12 Ansvar att se till att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med avfallshierarkin.
13 15 kap 11a § miljöbalken
14 Se förarbetena prop. 2015/16:166 sid 68 och prop 2019/20:156 sid 96.
15 1 kap 4 § plan- och bygglagen
16 I fallet med hushåll skulle innebära att ett hushåll som bygger/river själv både är byggherre och avfallsproducent, vilket gör att avfallet hamnar under det 
kommunala ansvaret.
17 Naturvårdsverket, ”Vägledning – Definition av avfall”, 2022. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/begrepp-och-definitioner/
18 Exempel hur hushållet kan inskränka hantverkarens/byggfirmans etc rådighet över det avfall denne genererar, kan vara att i uppmaning, avtal eller 
kontrollplan ange att visst byggmaterial som exempelvis fönster, köksinredning och gatsten inte får kasseras, utan ska hanteras varsamt och lämnas för 
återbruk.  Ofta är det också den anlitade firman som efter övergripande anvisningar av beställaren, tar fram de redovisningar om beräknade mängder 
byggmaterial etc, som beställaren/byggherren ska redovisa i kontrollplanen enligt plan- och bygglagen.
19 Som inte redan är blandat hos hushållet, se 4 kap 12 § 1 avfallsförordningen. Hushållet ska dock sortera ut farligt avfall om det framgår av kommunens 
avfallsföreskrifter och ska sortera ut spillolja, se 3 kap. 6 § avfallsförordningen.
20 Avfallsförordningen 3 kap. 11 §
21 NFS 2020:7, 4–5 §§.
22 Avfallsförordningen 3 kap 10 §

avfall de producerat,18 vilket innebär att den här situationen 
sällan uppstår på ett sätt som gör att den enskilda kommunen 
behöver ta ställning till det i samband med mottagning. 

2.3 Kommunalt avfallsansvar

Kommunen har generellt ensamrätt att transportera och 
behandla avfall under kommunalt avfallsansvar. Det betyder 
att om en privatperson själv renoverar hemma så är det bara 
kommunen eller de utförare som kommunen upphandlat 
eller auktoriserat som får transportera avfallet yrkesmässigt. 
Skulle någon utförare transportera avfallet utan kommunens 
uppdrag bryter de mot kommunernas ensamrätt, vilket 
är straffsanktionerat enligt miljöbalken. Beroende på hur 
den enskilda kommunens avfallsföreskrifter är utformade 
kan det dock vara så att borttransport av annan än 
fastighetsinnehavaren eller hushållet inte är begränsad med 
hänvisning till domen i avgörandet om Tiptapp (Mark- och 
miljööverdomstolens dom i mål nr M6891-20).

Om avfallet har uppstått i yrkesmässigt utövande, till exempel 
att en privatperson anlitar en hantverkare så faller avfallet 
utanför kommunens ensamrätt och då kan vem som helst 
transportera och behandla avfallet (under förutsättning att de 
uppfyller övriga krav i avfallslagstiftningen). Eftersom detta 
avfall då inte heller är att se som avfall under kommunalt 
ansvar har kommunen ingen skyldighet att hämta eller ta 
emot avfallet. 

Avfall Sveriges och Sveriges Kommuner och Regioners 
underlag för avfallsföreskrifter (rapport 2017:1) har anpassats 
utifrån de nya kraven avseende bygg- och rivningsavfall från 
icke yrkesmässig verksamhet. 

2.4 Undantag från separat utsortering

Lagstiftningen säger att sex fraktioner av bygg- 
och rivningsavfallet samt farligt avfall19, elavfall, 
förpackningsavfall och brännbart avfall (d.v.s. det brännbara 
avfall som blir kvar efter att övriga nämnda avfallsslag 
sorterats ut), ska utsorteras och samlas in separat från 
varandra och från annat avfall.20 Naturvårdsverket 
har meddelat generella föreskrifter om undantag från 
utsorteringskraven21 för bygg- och rivningsavfall22 och 
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brännbart avfall23 som:
1. utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål 

sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte 
är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för 
avfallsinsamling, eller

2. är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det 
övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör 
den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 
15 kap. 10 § miljöbalken.

Ur detta kan man alltså läsa att undantag gäller från 
utsorteringskraven för sammanfogade konstruktioner och 
förorenade avfall.
Det generella undantaget för utsortering i Naturvårdsverkets 
föreskrifter gäller alltså utsortering “vid källan”, där 
avfallet uppkommer, och alltså inte när kommunen tar emot 
utsorterat avfall.

2.5 Dispens

Tillsynsmyndigheten kan i det enskilda fallet ge dispens24 
om det finns andra fall där det inte bedöms vara möjligt att 
sortera ut nämnda fraktioner av bygg- och rivningsavfall och 
brännbart avfall.

Det finns även en möjlighet för myndigheten att ge dispens 
från separat insamling25 när detta inte är möjligt eller 
fördelarna inte överväger nackdelarna, vilket är fallet om:

1. Separat insamling inte är tekniskt möjlig,
2. Annan hantering ger samma återvinningsresultat,
3. Separata insamlingens sammanlagda miljöpåverkan 

inte är den bästa, eller 
4. Den medför oskäliga ekonomiska kostnader, med 

hänsyn till
 1. Negativa effekter på människors hälsa och miljön
 2. Möjligheterna till effektivitetsförbättringar
 3. Vilka intäkter som försäljning av återvunnet  
     material kan ge och
 4. Principen om att den som förorenar bör stå för  
     kostnaderna

Till skillnad från det generella undantaget så innebär en 
dispens att ett aktivt beslut måste tas av tillsynsmyndigheten 
i det enskilda fallet.

23 Avfallsförordningen 3 kap. 12 §
24 Avfallsförordningen 3 kap. 15 §
25 Avfallsförordningen 3 kap. 16–17 §§
26 Kommunens ansvar framgår av 15 kap. 20 § miljöbalken. Se även 15 kap. 11a § miljöbalken (ursprungliga avfallsproducentens ansvar) och 5 kap. 18 § andra 
stycket avfallsförordningen (yrkesmässig verksamhet behöver inte kontrollera avfallsmottagaren om det lämnas till en kommun eller den kommunen anlitat).
27 Miljöbalken 15 kap. 6 §
28 Miljöbalken 15 kap. 9a §
29 Avfallsförordningen 3 kap 19 §

2.6 Behandling och förbud mot förbränning 

Det insamlade avfallet ska behandlas i enlighet med 
avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken. Det kan innebära 
att det krävs viss eftersortering för avfall som med stöd 
av undantag eller dispens inte sorterats ut eller samlats in 
separat. De lagstadgade fraktionerna ska samlas in utsorterat 
i syfte att ge renare strömmar som underlättar för avfallet att 
ta sig uppför avfallshierarkin. När det lämnats till kommunen 
är det kommunen som ansvarar för att det behandlas i 
enlighet med detta.26

Insamlat avfall ska i första hand förberedas för 
återanvändning, vilket är ett återvinningsförfarande27. När 
det genom kontrollen har återvunnits, upphör materialet att 
vara avfall28. Se vidare i Avfall Sveriges Guide #9 om juridiska 
förutsättningar för förebyggande och återanvändning.

Enligt avfallsförordningen29 råder förbud mot förbränning av 
avfall som samlats in för att förberedas för återanvändning 
eller för att materialåtervinnas. Det finns dock undantag och 
förbudet betyder alltså inte att inget av det som samlas in får 
gå till förbränning, det vill säga energiåtervinning, eller att 
kommunerna måste skaffa återbruk-/återvinningsavsättning 
för allt utsorterat avfall. 

Ett sådant undantag är det avfall som uppstår i 
behandlingssteget efter insamlingen, exempelvis vid 
sortering inför materialåtervinning. Det är då naturligt att i 
detta steg identifiera avfall som inte går att materialåtervinna 
och därför bedöms ha energiåtervinning som lämpligaste 
behandling. Det innebär till exempel att det inte är något 
generellt förbud mot att behandla utsorterat trä genom 
energiåtervinning, om det bedöms vara den mest lämpliga 
metoden. Avfallshierarkins prioritetsordning är grunden för 
bedömningen.
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3. UTREDNING AV PRAKTISKA 
FÖRÄNDRINGAR
Det nya kommunala ansvaret för bygg- och rivningsavfall 
från icke yrkesmässig verksamhet börjar gälla 1 januari 
2023. Kommunerna behöver ha beredskap för att kunna 
hantera större mängder och nya typer av avfall än kommunen 
tidigare hanterat. Kommunen behöver även ta ställning till 
om bygg- och rivningsavfallet i första hand ska hänvisas 
till större avfallsanläggningar eller om det kan hanteras på 
återvinningscentralen.

I samband med det nya ansvaret behöver varje kommun 
planera för hur bygg- och rivningsavfall ska samlas in och 
hanteras. Förändringar och utmaningar kopplat till det 
nya ansvaret skiljer sig åt mellan kommuner. Bland annat 
beror det på hur kommunen idag hanterar dessa frågor, 
och vilka förutsättningar som finns i kommunen gällande 
exempelvis fastighetsnära insamling, utsortering på 
återvinningscentralerna och avsättning.

Hindra eller möjliggöra andra aktörer
Precis som för annat avfall än bygg- och rivningsavfall, som 
samlas in vid återvinningscentraler, så behöver kommunen 
analysera och besluta hur kommunen ska förhålla sig till att 
genom auktorisation eller avfallsföreskrifterna möjliggöra 
eller hindra andra yrkesmässiga aktörer än kommunen och 
dess entreprenörer, eller fastighetsinnehavaren (själv eller 
med hjälp av annan icke yrkesmässig aktör) att transportera 
avfallet till återvinningscentralen. Detta med utgångspunkt 
i Mark- och miljööverdomstolens avgörande avseende 
Stockholms stad och TipTapp30. 

Förändrade mängder bygg- och rivningsavfall
Kommunen behöver ha beredskap för att kunna hantera 
större mängder och nya typer av avfall än kommunen tidigare 
hanterat. 

Det kan vara lämpligt att undersöka hur stor ökning av 
bygg- och rivningsavfall som kan förväntas till följd av det 
nya ansvaret. Detta beror framför allt på hur stor del av 
hushållens bygg- och rivningsavfall som kommunen idag tar 
emot och hanterar, men även på faktorer som renoverings- 
och nybyggnadstakt, trend att anlita hantverkare respektive 
renovera eller bygga själv samt fördelning mellan villor, 
bostadsrätter och hyresrätter i kommunen. Det beror även på 
om kommunen idag hanterar bygg- och rivningsavfall från 
verksamheter, och om man i så fall planerar att fortsätta med 
detta.

30  Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 6891-20. Observera att yrkesmässiga transporter har att följa särskilda regler om tillståndsplikt för 
avfallstransport, rapportering m.m. avseende farligt avfall, samt yrkestrafiktillstånd. Detta tas inte upp i domen eftersom målet endast avser frågan om det 
föreligger grund för förbud av applikationens förmedlingstjänst.

Möjligheter till avsättning
Att få avsättning för det insamlade avfallet kan i vissa 
fall vara en utmaning för kommunerna, särskilt eftersom 
avfall utsorterat för materialåtervinning, som regel, inte får 
energiåtervinnas (se kapitel 2. Juridiska förutsättningar). 
Möjligheter till avsättning skiljer sig åt stort beroende på var 
i landet kommunen finns, och det kan därför vara en god idé 
att föra en aktiv dialog med näringsliv och organisationer i 
regionen för att utreda vilka aktörer som finns tillgängliga 
och hitta potentiella utförare. 

Många kommuner ser även utmaningar gällande att 
komma upp i tillräckliga volymer för att hitta bra 
avsättningsmöjligheter. En möjlighet är därför att etablera 
större regionala nätverk där man kan samverka (till 
exempel genom gemensam upphandling av förmedling och 
auktionstjänster för återvinning eller gemensamma digitala 
marknadsplatser), gemensamt utvärdera lösningar och 
komma upp i större volymer för avsättning. Något som skulle 
kunna öka avsättningen är om det saluförs på fysiska eller 
digitala marknadsplatser gemensamt med nya produkter av 
samma slag.
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4. INSAMLINGSLÖSNINGAR
De största praktiska förändringarna när det gäller 
insamlingslösningar väntas vara att:

1. kommunen måste kunna hantera fastighetsnära 
insamling om den som producerat icke yrkesmässigt 
bygg- och rivningsavfall begär det, och insamlingen 
behöver ske i de fraktioner som avfallet sorterats ut i.

2. mängderna bygg- och rivningsavfall som kommunen 
behöver hantera på återvinningscentraler kan komma 
att öka och kommunerna kan komma att behöva utöka 
mottagningen för vissa fraktioner alternativt hänvisa 
större mängder bygg- och rivningsavfall till annan egen 
eller upphandlad mottagningsanläggning. 

Några viktiga faktorer att beakta vid utvärdering och val av 
insamlingslösningar är:

• kapacitet och lokalisering på befintliga 
återvinningscentraler

• transportavstånd inom kommunen
• möjligheter att transportera och mellanlagra bygg- 

och rivningsavfall på återvinningscentral eller 
avfallsanläggning

• möjligheter att hänvisa kunder till större 
avfallsanläggningar i regionen

• vad som står i gällande tillstånd och anmälan gällande 
lagringsmängder

Beroende på ovanstående aspekter kan kommunen välja att 
styra insamling och hantering av bygg- och rivningsavfall 
på det sätt som fungerar bäst för just den kommunen. I 
anslutning till detta kan avgiftsfinansieringen struktureras 
på ett sätt som styr mot den insamling och hantering som 
man kommit fram till passar kommunen bäst (se mer i kapitel 
4).

Volym- eller viktbegränsning
En del kommuner har tills nu haft maxgränser på hur mycket 
som får lämnas till en återvinningscentral eller som hämtas 
fastighetsnära. Kommunen kan fortsätta att hänvisa till dessa 
gränser med hänvisning till de reglerade lagringsmängderna 
som finns på återvinningscentralen och hur stora containrar 
som man som hushåll har möjlighet att beställa för hämtning. 
Samtidigt har kommunen fortsatt ansvar att ta emot avfall 
även om det skulle gå över maxgränsen. För volymer över 
maxgränsen per tillfälle kan kommunen välja att ta ut en 
avgift, se kapitel 7. 

4.1 Mottagning via återvinningscentral

Kommunernas återvinningscentraler (ÅVC:er) är en befintlig 
infrastruktur som kan vara fördelaktig att använda sig av 
där det är möjligt. För många kommuner kan det därför 

31  En kommun kan inte debitera fastighetsägare i en annan kommun utifrån den andra kommunens avfallstaxa.

vara ett rimligt alternativ att även fortsättningsvis i första 
hand försöka styra bygg- och rivningsavfallet till befintliga 
återvinningscentraler. 

Krav på kommunen att ta emot utsorterat avfall
Vid mottagning av bygg- och rivningsavfall via 
återvinningscentraler har kommunen krav på sig att de sex 
lagstadgade fraktionerna (se kapitel 5) samlas in separat om 
det lämnats in utsorterat. Samtliga fraktioner behöver inte 
finnas på samtliga återvinningscentraler, men om kommunen 
väljer att inte ta emot samtliga fraktioner på samma ställe 
så finns det risk för förvirring hos besökare, aggression 
mot personal och nedskräpning i naturen. Väljer man detta 
alternativ är det viktigt med information och kommunikation.

Om någon eller några av kommunens återvinningscentraler 
har begränsad kapacitet kan man överväga att hänvisa 
kunder med stora mängder bygg- och rivningsavfall till 
kommunens största återvinningscentral, och se till att 
förbereda denna återvinningscentral för att ta emot större 
mängder utsorterat bygg- och rivningsavfall, alternativt 
hänvisa större mängder till avfallsanläggningar eller privata 
utförare som man har avtal med. Exempel på sådana 
fraktioner kan vara mineral eller större mängder farligt 
avfall såsom asbest. Det kan även vara bra att hänvisa 
vissa fraktioner till en specifik återvinningscentral, om det 
inte finns kapacitet att ta emot dessa på alla kommunens 
återvinningscentraler.

Ett annat alternativ är att ha överenskommelser med 
närliggande kommuner så att avfallet kan hänvisas dit, 
om de har bättre förutsättningar för vissa fraktioner. Det 
är viktigt att kommunen då har en kostnadsreglering med 
grannkommunen så att deras taxekollektiv inte ska betala 
för en annan kommuns avfall. Avfallslämnaren ska debiteras 
enligt avfallstaxan i den kommun där återvinningscentralen 
eller avfallsanläggningen är belägen31.

Om hushållen kommer med blandat bygg- och rivningsavfall
Om hushållen kommer med blandat avfall till 
återvinningscentralen så har de som avfallsproducenter 
fortfarande ansvar för att sortera avfallet enligt de krav 
som finns i lagstiftning och kommunala föreskrifter, om 
avfallet inte omfattas av undantag eller hushållet meddelats 
dispens av tillsynsmyndigheten. Återvinningscentralen 
har dock inget ansvar för att se till att detta sker 
eftersom återvinningscentralen är mottagare och inte 
avfallsproducent. Kommunen har med andra ord möjlighet 
att ta emot osorterade fraktioner.
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Avfall Sverige gör bedömningen att bemyndigandena för 
kommunens avfallsföreskrifter32 inte ger stöd för att villkora 
lämning av osorterat bygg- och rivningsavfall med att 
avlämnaren visar upp ett dispensbeslut för osorterat avfall. 
Kommunen har en skyldighet att behandla det avfall som 
tas emot och då titta på mest lämplig hantering enligt 
avfallshierarkin, vilket kan innebära att avfallet bör 
eftersorteras om det tas emot osorterat. Kommunen bör 
därför se om man kan avgiftsdifferentiera så att mottagning 
av osorterat avfall är dyrare än utsorterade fraktioner.
Kommunen bör upplysa besökarna om de krav 
som gäller för att öka utsorteringen och förbättra 
behandlingsmöjligheterna.

Viktiga faktorer att beakta
• finns det redan idag mottagning på ÅVC av de fraktioner 

som enligt lag ska sorteras ut?
• hur ska övriga fraktioner bygg- och rivningsavfall, 

utöver de sex lagstadgade fraktionerna, hanteras?
• finns det möjlighet att utöka kapaciteten utifall 

mängderna bygg- och rivningsavfall förväntas öka?
• om det finns flera ÅVC:er i kommunen, ska alla ta emot 

bygg- och rivningsavfall eller ska vissa fraktioner eller 
större mängder hänvisas till en viss ÅVC eller till en 
avfallsanläggning?

• finns det redan idag möjlighet att lämna bygg- och 
rivningsavfall för återbruk på ÅVC:er, eller kan det vara 
aktuellt att utöka dessa möjligheter i samband med 
större mängder utsorterat bygg- och rivningsavfall? 

• hur vill man lägga upp avgiftsfinansiering beroende på 
hur mycket och vilken typ av avfall som lämnas på ÅVC?

• vill kommunen erbjuda möjligheter för yrkesmässiga 
verksamheter att lämna bygg- och rivningsavfall på 
ÅVC?

Vid insamling på återvinningscentral tas de flesta fraktioner 
emot i containrar eller flak. Vissa fraktioner, såsom 
mineraliska massor, kan tas emot på mark i någon form av 
inhägnad eller avskärmning, till exempel med cementblock 
eller staket. Se kapitel 4 för förslag till specifika fraktioner. 
Avfall Sverige har även tagit fram en rapport som ger 
vägledning vid upphandling, underhåll och besiktning av 
containrar på ÅVC.33

Hjälp besökarna uppför avfallstrappan
I dag utgörs en stor del av bygg- och rivningsavfallet av 
osorterade, blandade fraktioner. För att öka mängden 
återbruk rekommenderas att man aktivt informerar 
avlämnarna om möjligheter till återbruk, både inför besök på 
återvinningscentralen och på själva återvinningscentralen 
i samband med att de lämnar avfall som skulle kunna 
återbrukas. Förslagsvis bör återbruksförutsättningarna 

32  15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken samt 9 kap. 1-3 §§ avfallsförordningen
33  Rapport 2021:19 Containrar på ÅVC – och vad man bör tänka på vid upphandling, underhåll och besiktning
34  På samma sätt som kommunen har en skyldighet att hämta annat avfall under kommunalt ansvar, till exempel, grovavfall vid fastigheten om 
fastighetsinnehavaren begär det och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna, 15 kap. 20a § miljöbalken.

finnas tidigt på rampen för att omhänderta det som annars 
hade lämnats i container längre fram.

Möjligheterna att lämna bygg- och rivningsavfall för återbruk 
kan variera beroende på kommunens förutsättningar. 
Exempelvis kan detta utformas som en bytesbod – där 
kunder kan ta och lämna material och produkter – eller 
som en insamling och förberedelse för försäljning inom 
eller utanför återvinningscentralen, med eller utan hjälp 
från externa aktörer. Se Avfall Sveriges rapport 2019:32 
Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial och 
produkter i kommuner. 

4.2 Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling innebär insamling av avfall vid 
fastighetsgränsen, alternativt vid överenskommen eller 
anvisad plats inom rimligt avstånd från fastigheten. 

Kommunen eller den transportör som kommunen upphandlar 
eller auktoriserar ska transportera bort avfallet från den 
fastighet där avfallet finns om fastighetsinnehavaren 
begär det och det inte är oskäligt med hänsyn till 
omständigheterna, och detta lagkrav fanns redan innan de 
nya reglerna kom.34

Sådan hämtning kan även framöver hanteras som en 
tilläggstjänst mot särskild avgift. Om det till exempel 
inte finns plats för en container på eller i anslutning till 
fastigheten får kommunen generellt göra bedömningen att 
vägen fram till hämtningsplatsen inte är farbar och att det 
därmed är oskäligt att ordna borttransport från fastigheten. 
Fastighetsinnehavaren får då hänvisas till ÅVC eller annan 
plats eller upphandlad privat utförare för att lämna avfallet. 
På det sättet uppfyller kommunen fortfarande skyldigheten 
att omhänderta bygg- och rivningsavfallet. 

Den stora skillnaden med de nya reglerna är att det bli 
fråga om hämtning av nya typer av avfall, i fler fraktioner 
(åtminstone de sex lagstadgade), som dels kan förekomma 
i stora volymer och dels kan kräva exempelvis container. 
Denna typ av tjänst kanske inte finns inom ramen för 
kommunens föreskrifter och avgifter i taxan idag.

Kommunen skulle kunna reglera att vissa fraktioner endast 
hämtas vid fastighet mot avgift och att andra ska lämnas vid 
återvinningscentral eller annan anläggning som kommunen 
bestämmer. 
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Viktiga faktorer att beakta
• efterfrågan på fastighetsnära insamling kan skilja sig 

från kommun till kommun beroende på förutsättningar 
så som avstånd till närmaste ÅVC, renoverings- och 
byggtakt, vana att anlita hantverkare med mera. 

• ska den fastighetsnära insamlingen drivas i egen regi 
eller handlas upp? 

• är det lämpligt med auktorisation av vissa 
hämtningstjänster? 

• erbjuder kommunen redan idag någon liknande tjänst, 
såsom fastighetsnära insamling av grovavfall som kan 
utvecklas för insamling av bygg- och rivningsavfall? 

• skillnader i insamlingssätt beroende på typ av hushåll: 
villor, bostadsrätter eller hyresrätter. 

• tjänst enbart ”på beställning” eller i någon form av 
kontinuerlig insamling, till exempel i anslutning till 
befintliga grovsoprum eller kampanjhämtning vid 
tomtgräns? 

• finns möjlighet att nyttja kommunens ÅVC:er eller 
avfallsanläggningar för mellanlagring av det avfall som 
insamlas fastighetsnära?

Utformning av tjänsten
Beroende på om man väljer att driva fastighetsnära insamling 
i egen regi eller handla upp den leder detta till olika 
förutsättningar och utmaningar. Det är viktigt att beakta 
befintliga förutsättningar hos kommunen såsom tillgång till 
fordon, containrar och transportplanerare. Saknas detta idag 
medför det ett större ekonomiskt åtagande för kommunen att 
starta upp tjänsten i egen regi. Det är även viktigt att beakta 
marknaden i regionen och undersöka intresset och utbudet av 
eventuella utförare. Läs mer om upphandling/auktorisation 
av tjänsten i kapitel 6.

Ett bra sätt att utforma tjänsten kan vara att hushållen 
hör av sig med en beställning om hämtning av bygg- och 
rivningsavfall. Beroende på kommunens förutsättningar kan 
kunderna exempelvis utföra beställning digitalt, höra av sig 
till kommunens kundtjänst eller göra beställningen direkt hos 
upphandlade/auktoriserade utförare. 

När kunderna hör av sig med sin beställning kan det vara 
bra att ta tillfället i akt att informera om sorteringsregler och 
möjligheten att lämna material och produkter för återbruk. 
Det är även bra att se till att denna information finns tydligt 
tillgänglig på kommunens hemsida, tillsammans med 
information om hur lång framförhållning den som vill lämna 
något behöver ha. Vid beställning bör avlämnarna uppskatta 
avfallsmängder samt fraktioner för att komma fram till den 
bästa insamlingslösningen. Detta kommer troligtvis kräva en 
del stöttning från kommunens sida genom att tillsammans 
med kund diskutera vilka bygg- eller rivningsåtgärder som 
ska utföras och vilken typ av avfall som kan uppstå. Denna 
typ av dialog kan kräva utbildning av kommunens kundtjänst 
om beställningen sker den vägen.

Exempel – Mölndal
Tekniska förvaltningen, Mölndals stad, erbjuder idag sina 
invånare fastighetsnära insamling av grovavfall, vilket inkluderar 
en viss del bygg- och rivningsavfall. Insamling kan ske både med 
container och storsäck. Tjänsten driver de i egen regi, vilket de ser 
som en fördel samtidigt som de vittnar om ett stort åtagande att 
starta upp det i form av inköp av fordon, containrar m.m. 
Kunderna kontaktar kommunen med önskemål om hämtning 
av avfall. Kunderna får då berätta vad det är för typ av avfall det 
rör sig om. Eftersom Mölndals stad idag inte erbjuder uppdelade 
containrar blir det ofta en osorterad fraktion som tas emot. De har 
dock möjlighet att erbjuda insamling av sorterade fraktioner för 
de flesta fraktioner förutom planglas. 
Kommunens transportledare planerar och fördelar ut 
körningarna, ofta har de möjlighet att leverera container eller 
storsäck redan samma dag (till exempel vid beställning innan kl. 
12.00) eller dagen efter. För containrar tas en utkörnings- och 
hämtningsavgift ut, samt en dygnsavgift i hyra. För byggsäck 
tas en avgift ut per säck där hämtning ingår. Kostnad för själva 
avfallet beror på fraktion, där till exempel skrot är gratis eftersom 
det genererar en intäkt till kommunen medan andra fraktioner 
kostar då de innebär en kostnad för kommunen i nästa steg.

Val av insamlingsbehållare
Hur avfallet smidigast samlas in fastighetsnära på beror 
på en rad olika faktorer så som utrymme på fastigheten 
och antal fraktioner som ska samlas in. Container och flak 
kan vara att föredra i de fall man vill kunna samla in stora 
volymer. Däremot finns det inte alltid möjlighet att ställa 
container eller flak vid fastigheten, och det kan därför vid 
platsbrist passa bättre med storsäckar. Även i de fall man ska 
samla in flera fraktioner kan det vara bättre att använda sig 
av storsäckar snarare än containrar. Vid mindre mängder 
finns det även möjlighet att använda containrar, backar eller 
storsäckar. Vissa containrar och storsäckar har möjlighet 
till fackindelning. Möjligheten att ställa storsäckarna i en 
container kan ses över om detta underlättar vid transport. 
Det ställer dock högre krav på tömningen av containern då 
säckarna måste plockas ut. 

Kärl med hjul är en insamlingslösning som har fördelen 
att den är flyttbar, och på så sätt kan placeras nära själva 
byggarbetsplatsen för att sedan flyttas till en insamlingsplats. 
Kärl kan även vara ett alternativ för fastighetsnära insamling 
i anslutning till sop- eller miljörum i flerbostadshus. Dock 
ställer denna insamlingslösning även höga krav på optimering 
av insamlingsrutter för att det ska vara ekonomiskt 
försvarbart med insamling via sopbilar. Alternativt kan 
kärlen hämtas med skåpbil, men det förutsätter lift på 
lastbilen eller pallyftare samt korrekt säkring av kärlen inne 
i lastbilen. Ett annat problem är förstås att vanliga sopkärl 
inte rymmer större avfall samt att om kärlet blir för tungt kan 
detta innebära problem ur arbetsmiljösynpunkt. 
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För att underlätta för kunderna att sortera rätt bör 
containrar, säckar, kärl och så vidare vara tydligt uppmärkta 
med fraktion. Det rekommenderas att piktogrammen och 
färgerna enligt Avfall Sveriges gemensamma skyltsystem för 
avfallssortering används35. 

Fordonstyp för lämning och hämtning
Storsäckar hämtas med kranbil. Leverans av säckarna kan 
ske via utkörning till kund eller att kunden själv hämtar 
säckarna, exempelvis på en återvinningscentral. 

Containrar kan hämtas och lämnas med lastväxlare, 
liftdumper eller kranbil beroende på utformning och storlek. 

Kärl töms oftast med komprimerande lastbilar 
(baktömmande, sidlastare eller frontlastare), samma typ av 
fordon som för hämtning av kommunalt avfall i kärl. 

Om kommunen idag har mobila lösningar för insamling av 
grovavfall, som till exempel en mobil återvinningscentral, 
kan denna nyttjas för att hämta mindre mängd bygg- och 
rivningsavfall hos hushållen, exempelvis tömning av mindre 
backar. 

35  https://www.sverigesorterar.se
36  Härnösand Energi och Miljö AB, Intervju, 2022.

Uppställning av container och flak
I de fall man använder sig av flak och containerns för 
insamling, bör dessa ställas upp på fastigheten och det 
bör vara fastighetsinnehavarens ansvar att ordna med 
nödvändig uppställningsplats. Om det inte finns någon plats 
på fastigheten bör kommunen lägga över ansvaret att söka om 
tillstånd för uppställning på allmän plats till kunden. 

Exempel – Härnösand
Härnösand Energi och Miljö AB erbjuder även de en 
fastighetsnära insamling och hämtning av grovavfall inkl. viss 
del bygg- och rivningsavfall36. Denna tjänst drivs av bolagets eget 
åkeri. De hyr ut containrar, flak och storsäckar och kunderna 
väljer själva vilka fraktioner de vill sortera i. Möjlighet finns att 
samla in de sex lagstadgade fraktionerna separat redan idag. 

Avfallet körs efter insamling till Härnösands avfallsanläggning 
och de olika fraktionerna körs sedan därifrån till olika mottagare. 

Avgifter tas ut i form av utkörnings- och hämtningsavgift samt 
hyra för container. För byggsäck tas en hämtningsavgift ut, samt 
en kostnad per antal byggsäckar. Viktpris per avfall beror på typ 
av fraktion.
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5. SORTERING AV BYGG- OCH 
RIVNINGSAVFALL
Bygg- och rivningsavfall utgör en stor del av allt uppkommet 
avfall i Sverige. År 2018 uppkom totalt 2,7 miljoner ton 
mineraliskt och blandat bygg- och rivningsavfall.37 I dessa 
blandade flöden finns idag stora mängder material, så som 
plast och trä, som skulle kunna materialåtervinnas eller 
återbrukas.38

Vad omfattar bygg- och rivningsavfall under kommunalt 
ansvar?
Definitionen av bygg- och rivningsavfall är kort och gott 
avfall från bygg- och rivningsarbeten. Detta inkluderar 
avfall från byggnads- och rivningsåtgärder, men även 
anläggningsarbeten, och är alltså sådant avfall som faller in 
under avsnitt 17 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614). 

Det kommunala ansvaret39 omfattar både avfall som 
uppstår vid större arbeten och avfall från mindre bygg- och 
rivningsarbeten i hushåll. Fast inredning som rivs ut är bygg- 
och rivningsmaterial, medan lösa möbler är skrymmande 
avfall40. Även isolermaterial är bygg- och rivningsavfall41. Rivs 
ett hus helt och hållet med inventarier i blir förstås allt avfall 
bygg- och rivningsavfall. Men då har fastighetsinnehavaren 
inte följt skyldigheten att säkerställa att farligt avfall 
sorteras ut samt inte heller efterlevt avfallshierarkin. Om 
inventarierna plockas ut först (vilket de förstås bör) så blir 
inte möblerna ett bygg- och rivningsavfall utan kommunalt 
avfall alternativt annat avfall än kommunalt avfall beroende 
på det enskilda fallet och i relation till definitionen av 
kommunalt avfall. 

Förpackningar av till exempel plast och wellpapp som 
uppkommer i byggverksamhet definieras inte som bygg- och 
rivningsavfall, utan ska klassificeras enligt avfallskoderna 
i avsnitt 15 i avfallsförteckningen och sorteras för sig42. 
Producentansvaret består med andra ord fortfarande. 

Kommunen behöver kunna hantera det avfall under 
kommunalt ansvar som uppstår. En genomgång av vilka typer 
av avfall som kan uppstå som bygg- och rivningsavfall från 
icke yrkesmässig verksamhet bör göras.

37  Naturvårdsverket, ”Avfall i Sverige 2018 - uppkomst och behandling,” 2020
38  Avfall Sverige, ”Nationell statistik visar ökade mängder avfall”, 16 06 2020. https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/nationell-statistik-
visar-okade-mangder-avfall/.
39  15 kap. 20 § miljöbalken. 
40  Grovavfall, avfallskod 20 03 07 i bilaga 3 i avfallsförordningen
41  Avsnitt 17 06 i bilaga 3 i avfallsförordningen
42  Avfallsförordningen 3 kap. 4 §
43  Naturvårdsverket, ”Vägledning Bygg- och rivningsavfall,” 2022. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/bygg--och-rivningsavfall/
nya-regler/.
44  Henrik Sandström, Naturvårdsverket, Vägledning byggande och rivning, Vägledningsdagar om avfallspaketet den 20–21 oktober 2020, 2020.
45  Byggföretagen, ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning”, 2021.

De sex fraktionerna är inte de enda som ska sorteras ut
Sedan augusti 2020 är det, som nämnts i kapitel 1, krav 
på att den som producerar bygg- och rivningsavfall, såväl 
yrkesmässiga verksamheter som privatpersoner, sorterar ut 
följande fraktioner av bygg- och rivningsavfall:

1. trä
2. mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten
3. metall
4. glas
5. plast
6. gips

Syftet med utsorteringskraven är att komma högre 
upp i avfallshierarkin så att andelen återbruk och 
materialåtervinning kan öka43. Genom att avfallsförordningen 
ställer krav på att sortera ut vissa fraktioner från bygg- 
och rivningsavfall ges förutsättningarna att få renare 
avfallsströmmar och därmed öka möjligheten för detta44. Det 
är dock viktigt att påpeka att kommunen har ansvar för att 
ta emot allt bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig 
verksamhet, och inte bara de sex ”sorteringsfraktionerna”. 
En stor del av bygg- och rivningsmaterialet kan falla utanför 
dessa sex fraktioner.

5.1 Trä

Trä bedöms vara en av de vanligaste fraktionerna när det 
gäller bygg- och rivningsavfall. Därför är det sannolikt att 
kommunen kan behöva hantera större mängder träavfall 
till följd av det nya ansvaret. Idag går träavfall oftast till 
energiåtervinning. Materialåtervinning eller återbruk av 
trä bör övervägas. Trä kan materialåtervinnas genom att till 
exempel malas ned och användas i spånskivor. Återbruket 
kan dock kräva en del efterarbete, så som sortering av 
träplankor i standardiserade längder, för att det ska finnas 
någon efterfrågan. 

Det är viktigt att kommunen informerar hushållen om att 
impregnerat trä ska sorteras separat eftersom det oftast 
är farligt avfall.45 Därutöver är det viktigt att även annat 
behandlat trä (exempelvis målat eller limmat) inte heller ska 
blandas med ”jungfruligt” trä, eftersom detta förhindrar 
möjligheten att exempelvis tillverka spånskivor.
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Träavfall är ofta skrymmande och kan därmed ställa 
större krav vid insamling, varför det även är viktigt för 
kommunerna att ha i åtanke att anpassa insamlingslösningar 
efter typ av träavfall. 

Förslag på insamlingslösningar – trä
Insamling på 
återvinningscentral

Fastighetsnära insamling

Container eller flak Storsäck eller container

5.2 Mineral

Mineral, som består av delfraktionerna betong, tegel, klinker, 
keramik eller sten, hanteras ofta som en blandfraktion 
tillsammans med annat inert avfall. Indelning i delfraktioner 
kan dock vara aktuellt, då detta ökar möjligheterna för 
återbruk och materialåtervinning, såsom exempelvis kakel 
och klinker samt betong och tegel. Exempelvis kan hela 
tegelstenar återbrukas (förutsatt att kommunen har utrymme 
nog att hantera större mängder för att skapa en efterfrågan), 
och ren betong användas till att göra ny betong. I jämförelse 
används en blandning av mineraliska inerta massor oftast till 
anläggningsändamål eller deponiverksamhet. 

Förslag på insamlingslösningar – mineral
Insamling på 
återvinningscentral

Fastighetsnära insamling

Container/flak eller direkt på 
marken

Storsäck eller container.  
Vid insamling i storsäck,  
kontrollera godkänd maxvikt.

5.3 Metall

Metallfraktionen bedöms inte vara särskilt stor när det gäller 
bygg- och rivningsavfall. Det finns dock ett ekonomiskt värde 
i att separera denna fraktion så långt det är möjligt eftersom 
fraktionen kan ge bra avsättningsmöjligheter. 

Förslag på insamlingslösningar – metall
Insamling på 
återvinningscentral

Fastighetsnära insamling

Container eller flak Storsäck eller container.

5.4 Glas

Glas är en fraktion som kan vara relativt vanlig när det gäller 
bygg- och rivningsavfall. Fönster med karm och glasdörrar 
räknas som ett sammansatt material som inte behöver 
separeras vid källan, eftersom det innebär säkerhetsrisker och 
är alltså undantaget (se kapitel 2.3).46 Kommunen kan därför i 
stället ta emot glas sammansatt med fönster- och dörrkarm.47 

46  Naturvårdsverket, ”Vägledning Bygg- och rivningsavfall,” 2022. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/bygg--och-rivningsavfall/
nya-regler/
47  Henrik Sandström, Naturvårdsverket, Telefonsamtal, 2022.
48  Rapport 2022:01 Byggåterbruksguiden – Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen
49  Naturvårdsverket, ”Utsortering av plastavfall från byggnation och rivning”, 2022. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/bygg--
och-rivningsavfall/utsortering-av-plastavfall-fran-byggnation-och-rivning/
50  Avfallsförordningen 3 kap 4 §

Fönster och glasdörrar kan vara en lämplig återbruksvara. 
För att transportera glas och dörrar på ett säkert sätt 
utan att de går sönder eller innebär säkerhetsrisker för de 
som hanterar dem finns det räcken och ställningar som 
kan placeras i container. Det kan även vara en god idé att 
instruera hushållen gällande erforderlig kvalitet på fönster 
och dörrar som ska återbrukas. Tänk på att vissa fönster 
(och dörrar med fönster) kan vara blyinfattade eller ha PCB i 
fogen, se Byggåterbruksguiden.48

Ibland delas glas upp i delfraktionen ”planglas”, som kan 
inkludera exempelvis fönsterglas (utan karm) och spegelglas, 
men exkluderar exempelvis flaskor och burkar (oavsett 
om de är förpackningar eller ej). Om denna delfraktion är 
aktuell beror på avsättningsmöjligheterna, det vill säga 
om återvinningsaktören vill ha denna delfraktion avskild. 
Kravet på utsortering i avfallsförordningen pekar dock ut 
glas generellt, så väljer kommunen att sortera ut planglas 
så behöver man fortfarande ha mottagning för utsortering 
av annat glas än planglas som uppstår som bygg- och 
rivningsavfall.

För att kunna materialåtervinna glasfraktionen till nytt 
planglas behöver den vara mycket ren eftersom glaset 
behöver kunna bli genomskinligt på nytt. För att avgöra vilka 
fraktioner som kan blandas, exempelvis om olika glastyper 
bör separeras, rekommenderas att kommunen för dialog med 
återvinningsföretaget. 

Förslag på insamlingslösningar – glas
Insamling på 
återvinningscentral

Fastighetsnära insamling

Container eller flak Storsäck eller container (med 
eller utan ställning)

5.5 Plast

De vanligast förekommande plastprodukterna inom 
byggsektorn är plaströr, isolering samt golv- och väggmattor, 
och PVC är den vanligaste plasttypen, följt av PP, PE och EPS. 
Även förpackningar och emballage finns i stora mängder49, 
men för dessa gäller producentansvar och ska alltså sorteras 
ut separat från annan plast.50

Kommunen behöver inte ur statistikens perspektiv fysiskt 
hålla isär plast som utgör kommunalt avfall, exempelvis 
trädgårdsstolar och pulkor, från plast som utgör bygg- och 
rivningsavfall, exempelvis plaströr och isolering. Däremot 
kan det vara lämpligt att hålla plasttyper separerade om det 
ökar möjligheten för materialåtervinning.



14

Avsättningsmöjligheterna för plastavfall beror till stor del på 
var i landet man befinner sig, men även plastens renhet och 
plaståtervinnarnas krav. Kommunplast har flera intresserade 
aktörer på marknaden som kan ordna avsättning. Man bör 
dock ta höjd för att kommunplast, som till sin natur består 
av flera olika plastsorter, med dagens tekniker kan ge en del 
rejekt i behandlingsprocessen. Kommunen kan därför se 
över om man kan öka möjligheterna för avsättning genom 
att skapa mer homogena delfraktioner, exempelvis genom 
att eftersortera eller ha två separata fraktioner för mjukplast 
och hårdplast. För att avgöra hur plasten ska sorteras 
och vilka möjligheter som finns till materialåtervinning 
rekommenderas att kommunen för en dialog med de 
plaståtervinningsverksamheter som kan ha en efterfrågan på 
olika plastflöden. 

Naturvårdsverket rekommenderar att man sorterar ut plast i 
så många delfraktioner som möjligt, i relation till vad som är 
möjligt och i syfte att öka materialåtervinning.

Återvinningsindustrierna föreslår att plast, om möjligt, 
sorteras i följande plasttyper för ökad materialåtervinning 
(utöver förpackningar):

• Plastmatta
• Plastgolv
• Plaströr
• Takduk
• Krymp- och sträckfilm, färgad/transparent sorteras 

separat
• Kabelplast och kabeltrummor
• Elplast
• Isolering
• Takpapp

På Återvinningsindustriernas hemsida finns också förslag på 
återvinnare för respektive typ av plast.51

Förslag på insamlingslösningar – plast
Insamling på 
återvinningscentral

Fastighetsnära insamling

Container eller flak. 
Komprimerade containrar för 
mjukplast om plaståtervinnaren 
tar emot komprimerad plast.

Storsäck eller container.

51  Återvinningsindustrierna, ”Sortering och återvinning av plastfraktioner inom byggsektorn”, 2022. https://www.recycling.se/sortering-och-atervinning-av-
plastfraktioner-inom-byggsektorn/
52  Rapport 2022:01 Byggåterbruksguiden – Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen

5.6 Gips

När det gäller gipsfraktionen är det mycket viktigt 
att den hålls torr och ren för att öka möjligheten att 
materialåtervinna gipset. Kommunen rekommenderas 
informera hushållen om att minimera annat innehåll i 
fraktionen. Detta gäller framför allt innehåll av fogrester och 
isolering, medan rester av väv, tapet och liknande inte är lika 
avgörande. Observera att fogar av äldre sort kan innehålla 
PCB och utgör därmed farligt avfall som behöver sorteras 
ut särskilt se Byggåterbruksguiden.52 Precis som med plast 
beror avsättningsmöjligheterna för gips på var i landet man 
befinner sig. Även här rekommenderas att kommunen för 
en dialog med återvinningsverksamheter i närheten för att 
utvärdera möjligheter till efterfrågan och vilka krav som i så 
fall ställs på materialet.

Förslag på insamlingslösningar – gips
Insamling på 
återvinningscentral

Fastighetsnära insamling

Container eller flak Storsäck eller container.

5.7 Farligt avfall och elavfall

Farligt bygg- och rivningsavfall inkluderar till exempel 
elavfall, asbest, impregnerat trä, bitumenblandningar (som 
kan uppstå som fraktion vid upprivning av en asfaltsuppfart) 
samt avfall som innehåller PCB (exempelvis fogmassor).

Farligt avfall och elavfall som uppstår vid byggande och 
rivning måste samlas in och hanteras separat. Flera 
kommuner har idag tjänster för fastighetsnära och 
konsumentnära insamling av farligt avfall och elavfall. En 
rekommendation är att utreda om och i så fall hur dessa 
befintliga tjänster skulle kunna användas för att även samla 
in farligt avfall och elavfall som uppstår som bygg- och 
rivningsavfall. Likt förpackningar gäller producentansvar för 
elavfall även om det uppstår som ett bygg- och rivningsavfall. 
Elavfall kan och ska alltså hänvisas till El-Kretsens insamling 
på återvinningscentralerna eller på annat sätt nå en godkänd 
producentansvarsorganisation.

Det finns flera krav kopplade till hanteringen av farligt 
avfall, såsom transportdokument, rapportering till 
Naturvårdsverkets avfallsregister och regler kring farligt 
gods. Det är därför viktigt att kommunen utvärderar och 
beaktar dessa krav, framför allt i de fall kommunen själva 
samlar in och hanterar avfallet. 

En annan viktig punkt är att informera hushållen om vad som 
utgör farligt avfall, vilka risker som är kopplat till detta och 
hur man hanterar det på rätt sätt. Vid informationsspridning 
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till hushållen kan kommunerna exempelvis ta utgångspunkt 
i Avfall Sveriges Byggåterbruksguiden53, och anpassa 
informationen till vad som gäller i den aktuella kommunen. 

Kommunen kan välja att ha miljöstyrande taxa och ta 
ut en högre avgift för exempelvis asbest eller asfalt. Om 
mottagning av vissa farliga fraktioner kräver tillstånd så 
behöver kommunen hänvisa till en återvinningscentral eller 
avfallsanläggning som har detta.

5.8 Jord, sten, schaktmassor, muddermassor och 
bäddar från enskilda avlopp

I förarbetena till 15 kap. 8 § miljöbalken54 framgår att bygg- 
och rivningsavfall även kan uppstå vid anläggningsarbeten. 
I skälen till avfallsdirektivet55 framgår att bygg- och 
rivningsavfall motsvarar avfallskategorierna i kapitel 17 
avfallsförteckningen (bilaga 3 till avfallsförordningen). 
 
Jord, sten, schaktmassor, uppriven asfalt, muddermassor 
och liknande kan utgöra avfall från bygg- och 
rivningsverksamhet, men även anläggningsverksamhet, 
och ingår då i det kommunala ansvaret om det uppstått 
i icke yrkesmässig verksamhet. Se avfallskategori 17 05 i 
avfallsförordningens bilaga 3. Dessa fraktioner kan utgöra 
farligt avfall beroende på deras innehåll, se ovan.56

Provtagning
Eventuella provtagningskostnader kan anses vara 
nödvändiga kostnader för den fortsatta avfallsbehandlingen 
och får finansieras via avfallstaxan.57 Såväl schaktmassor 
som uppriven gammal asfalt kan behöva provtas för att 
kunna klassificeras korrekt, exempelvis om det finns 
skäl att misstänka föroreningar. Det är i första hand 
avfallsproducenten/lämnaren som ansvarar för att 
klassificera avfall och stå för eventuell provtagning. I andra 
hand är mottagaren ansvarig.

Behovet av provtagning av inkommande massor beror på 
förhållandena i det enskilda fallet (exempelvis vid misstanke 
om förorening p.g.a. färg och lukt), vad som gäller för 
mottagningsanläggningen (tillståndsvillkor, entreprenörens 
krav m.m.) samt tillsynsmyndighetens krav och rättspraxis 
från eventuell överprövning.

Mottagaren kan be om att avfallslämnaren frivilligt lämnar 
de uppgifter och dokument som behövs för kännedom om 
eventuellt föroreningsinnehåll, men Avfall Sverige ser inte 
att det finns stöd i lagstiftningen för kommunen att villkora 
lämning av massor och annat bygg- och rivningsavfall med 

53  Rapport 2022:01 Byggåterbruksguiden – Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen
54  Prop. 2019/20:156 s. 94
55  2008/98/EG
56  Jfr. 15 kap. 8 § miljöbalken och avsnitt 17 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614). Se även Avfall Sveriges rapport 2019:01 Uppdaterade 
bedömningsgrunder för förorenade massor.
57  27 kap. 5 § miljöbalken
58  J fr bemyndigandena i 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken samt 9 kap. 1-3 §§ avfallsförordningen.
59  Se förslag på skrivning i Avfall Sveriges rapport 2017:01 Underlag för renhållningsordningens föreskrifter, rev 2021

att avlämnaren visar upp ett provtagningsprotokoll eller 
liknande58. Kommunen har nämligen en grundläggande 
mottagningsskyldighet för avfall under kommunalt ansvar. 
Om kommunen som renhållare väljer att ställa klassificering 
och provtagning som krav för mottagande så kan det anses 
som ett oproportionerligt krav som innebär att kommunen 
inte uppfyller sin skyldighet att ta emot avfallet. Ett alternativ 
skulle kunna vara att avfallslämnaren åläggs att betala en 
särskild avgift som syftar till att bekosta provtagningen, 
under förutsättning att det har stöd i avfallstaxan (se kapitel 
7).

Jord med invasiva arter
Jord med invasiva arter är en fraktion som kan komma att 
öka i samband med det nya ansvaret. Invasiva arter utan 
jord (eller endast mindre mängd) tas idag emot på flera 
återvinningscentraler i förslutna påsar i den brännbara 
fraktionen. Jord som innehåller invasiva arter utgör dock 
en större utmaning, kanske särskilt eftersom parkslide och 
blomsterlupin är några av de invasiva främmande arterna 
i Sverige som inte omfattas av någon särskild lagstiftning. 
Dock kan kommunen ändå ställa mottagningskrav i de 
kommunala föreskrifterna enligt avfallsförordningen 9 kap. 
2 §, och vid behov hänvisa till de allmänna hänsynsreglerna 
som finns i miljöbalkens andra kapitel.

Det är därför viktigt att se över var denna jord skulle kunna 
hänvisas i de fallen kommunens återvinningscentral inte 
kan ta emot den, såsom en upphandlad avfallsanläggning. Se 
Avfall Sveriges rapport 2021:15 Hantering och deponering av 
jordmassor med invasiva arter – parkslide.

Enskilda avlopp
Filtreringsmaterial såsom sand och makadam i markbäddar 
och liknande från enskilda avlopp bör också betraktas som 
bygg- och rivningsavfall. Denna typ av material utgjorde 
inte hushållsavfall (begreppet omfattade inte avfall med 
längre utbytestid än fem år) och utgör inte heller enligt nya 
definitionen kommunalt avfall. Däremot ingår det alltså i 
kommunens avfallsansvar om fastighetsinnehavaren själv 
gräver upp markbädden (oavsett utbytestid/ålder).

Om fastighetsinnehavaren gräver upp trekammarbrunnen 
bör det finnas föreskrifter att den ska vara tömd innan den 
överlämnas till kommunens avfallshantering59. Material från 
enskilda avlopp är inte att klassa som farligt avfall, om det inte 
i det enskilda fallet finns särskild anledning att anta annat.
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5.9 Lastpallar och kabeltrummor

Även avfall i form av lastpallar eller kabeltrummor kan 
uppstå. Dessa kan ingå i retursystem (återtag) och hämtas 
tillbaka av leverantör, i stället för att kommunen hanterar 
detta som avfall. Se Avfall Sveriges rapport 2019:32 
Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial och 
produkter i kommuner.

5.10 Övriga fraktioner
Vid insamling av andra fraktioner av bygg- och 
rivningsavfall60, bör överlag dialog tas med 
återvinningsaktörer för att kommunen ska försäkra sig om att 
avfallet samlas in på ett sätt som ger den bästa behandlingen. 
Aspekter till detta kan vara exempelvis om avfallet ska 
förvaras torrt, om vissa avfallstyper inom fraktionen ska 
undantas då de försämrar återvinningen, eller om avfallet 
behöver hanteras varsamt.

60  Se avsnitt 17 i tredje bilagan, avfallsförordningen
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6. UPPHANDLING OCH 
AUKTORISATION
Vad som kan bli aktuellt att upphandla beror på 
förutsättningarna i kommunen, vilken kapacitet för 
mottagning och behandling som finns och vilka typer av 
tjänster kommunen redan erbjuder. 

I samband med utredning av förväntade mängder kan det 
vara bra att undersöka om det finns aktörer i kommunen 
eller regionen som kan ha intresse av att samarbeta med 
kommunen kring insamling, hantering och avsättning av 
avfallet. Kommunen kommer bland annat behöva ta ställning 
till om nya tjänster ska upphandlas eller tillhandahållas i 
egen regi, eller om det finns möjlighet till auktorisation.

6.1 Mottagning och behandling av bygg- och 
rivningsavfall

Om kommunen inte har kapacitet att ta emot större 
mängder eller vissa typer av bygg- och rivningsavfall 
på återvinningscentralen och inte heller har egen större 
avfallsanläggning kan kommunen behöva upphandla 
mottagning på annan anläggning. Vid upphandlingen 
kan kommunen ställa krav på att aktören ska rapportera 
avfallsmängder till kommunen. 

Det kan också bli aktuellt att upphandla behandlingen av 
bygg- och rivningsavfallet. Avfall Sverige har ingen mall 
för sådan upphandling men kan hänvisa till en generell 
vägledning om upphandling av behandlingstjänster från 
201161. 

I detta sammanhang uppstår frågan om omhändertagandet 
handlar om försäljning av avfall eller upphandling av 
behandlingstjänst:

• Om omhändertagande är förknippat med villkor som 
kommunen ställer för hur avfallet ska hanteras – till 
exempel att det ska behandlas enligt vissa krav eller 
att mellanlagring ska ske på visst sätt – är det som 
regel fråga om köp av tjänst. Om kommunen dessutom 
betalar något för omhändertagandet utgör det under 
alla omständigheter köp av tjänst. I dessa fall gäller 
upphandling enligt LOU. 

• Om omhändertagandet inte är förknippat med villkor 
från kommunens sida och där kommunen inte betalar 
något för att få avfallet behandlat utgör det som 
regel försäljning av avfall och då faller det utanför 
tillämpningsområdet för LOU. 

61  Rapport U2011:25 Vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster 
62  https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/upphandlingsmallar/upphandling-av-containrar-pa-atervinningscentraler/ 
63  https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/upphandlingsmallar/hamtning/ 

6.2 Containrar

Om kommunen ska öka antalet fraktioner på 
återvinningscentralen kan det behövas upphandling/inköp 
av nya containrar. Det kan också vara så att kommunen 
vill kunna tillhandahålla containrar för utställning hos 
fastighetsinnehavare som önskar nyttja tjänst för att lämna 
bygg- och rivningsavfall fastighetsnära. Vid upphandling av 
containrar kan kommunen välja att antingen köpa in eller 
hyra containrar. I Avfall Sveriges rapport 2021:19 beskrivs 
vilka erfarenheter kommuner, kommunala bolag och 
leverantörer har av upphandling, olika typer av upphandling 
samt vad man bör tänka på inför och under upphandling 
av containrar. Det ges också exempel på ska-krav och hur 
utvärdering kan göras. I bilaga 2 till rapporten finns en mall 
för upphandling av containrar. Denna finns också tillgänglig i 
wordformat på Avfall Sveriges hemsida62.

6.3 Fastighetsnära insamling

I de fall kommunen väljer att inte driva fastighetsnära 
insamling i egen regi står kommunen inför olika alternativ 
när det gäller att anlita leverantörer, exempelvis genom 
traditionell upphandling i enlighet med lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU), alternativt tjänstekoncession 
eller auktorisation.

Kommunen kan välja att inkludera insamling av bygg- och 
rivningsavfall vid upphandling av fastighetsnära insamling 
av grovavfall om kommunen har sådana tjänster via 
upphandling. Tänk dock på att i upphandlingsunderlaget 
tydligt beskriva att bygg- och rivningsavfall ofta har en 
annan beskaffenhet än grovavfall samt att det ska finnas 
möjlighet att sortera avfallet i minst sex fraktioner och även 
i övrigt enligt lagstiftningens krav. Det kan vara smidigt 
att upphandla entreprenör som tillhandahåller containrar, 
storsäck och liknande och även inkludera omhändertagandet 
av avfallet enligt rådande lagstiftning. I Avfall Sveriges 
Mall för upphandling av avfallshämtning finns ett avsnitt 
om hämtning av grovavfall som kan ge vägledning för 
upphandling av bygg- och rivningsavfall63. Vid kommande 
revidering av mallen kommer komplettering med bygg -och 
rivningsavfall att göras. 

Upphandling av tjänstekoncession
Tjänstekoncessioner utmärks framför allt av att 
verksamhetsrisken övertas av leverantören och att 
ersättningen för tjänsten består av rätten att nyttja tjänsten 
och/eller att ta betalt av tredje man. En tjänstekoncession 
skiljer sig alltså framför allt från ett tjänstekontrakt gällande 
hur ersättningen sker och hur verksamhetsrisken fördelas. 
Att tjänsteleverantören övertar verksamhetsrisken innebär 
bland annat att leverantören inte är garanterad kompensation 
för eventuella kostnader och investeringar, utan utsätts 
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från verkliga marknadsrisker såsom konkurrens från andra 
leverantörer, brist på intäkter, och obalans mellan utbud och 
efterfrågan. Upphandling av tjänstekoncessioner regleras i 
lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). 

Som huvudregel ska koncessionen vara tidsbegränsad 
och inte löpa mer än fem år. Till skillnad från övriga 
upphandlingslagar innehåller inte LUK några regler om olika 
upphandlingsförfaranden. Kommunerna får ställa tekniska 
krav och funktionskrav på det som upphandlas. Kommunen 
ska i upphandlingsannons beskriva koncessionen och 
villkoren för att delta. I något av koncessionsdokumenten 
ska kommunen också ange minimikrav som gäller i form 
av villkor eller krav på exempelvis tekniska egenskaper. 
Kommunen kan tilldela koncession till flera leverantörer, men 
de måste dock använda tilldelningskriterier som säkerställer 
att anbuden bedöms i konkurrens med varandra i syfte att 
fastställa ekonomiska fördelar för kommunen. Det är sedan 
de som brukar tjänsten (i detta fall hushållen) som själva 
beslutar vilken leverantör som de vill nyttja för tjänsten. 
Betalning sker direkt från hushållet till leverantören.

För mer information se Avfall Sveriges Mall för 
upphandling av koncession för fastighetsnära insamling 
av returpapper64. Mallen har tagits fram för att vägleda 
kommunerna och innehåller bland annat förslag på texter 
för upphandlingsdokument. Observera att mallen gäller för 
returpapper och därmed måste texter anpassas till insamling 
av bygg- och rivningsavfall.

Exempel – Stockholm
Stockholm Vatten och Avfall har via tjänstekoncessionsavtal 
tolv leverantörer som hämtar grovavfall i containrar eller 
storsäck fastighetsnära hos kommuninvånarna. Tidigare ingick 
all hämtning av grovavfall i samma avtal men hämtning med 
container och storsäck är sedan en tid tillbaka ett separat avtal, 
det vill säga skilt från hämtning av grovavfall i gropsoprum. Idag 
ingår inte hämtning av bygg- och rivningsavfall i avtalet. 
Kunderna har möjlighet att själva välja vilken leverantör de hör 
av sig till. All kontakt sker mellan kund och den leverantör som 
kunden hör av sig till. Betalning sker direkt till leverantör. Avfallet 
hämtas framför allt med containrar eller storsäck. Leverantörerna 
ansvarar för hantering och avsättning av avfallet i nästa steg och 
skickar statistik månadsvis till Stockholm Vatten och Avfall.

64  https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/upphandlingsmallar/upphandling-kring-returpapper/ 

Auktorisationssystem
Ett auktorisationssystem (eller valfrihetssystem som det 
också kallas) är ett alternativ till offentlig upphandling, och 
faller utanför upphandlingslagarna då den upphandlande 
organisationen inte gör ett urval av leverantörer. I stället 
kontrollerar kommunen enbart att leverantörer uppfyller 
satta krav och kriterier. Det innebär att samtliga kvalificerade 
leverantörer bli auktoriserade. Det är sedan de som brukar 
tjänsten (i detta fall hushållen) som själva beslutar vilken 
leverantör som de vill nyttja för tjänsten. Betalning sker 
direkt från hushållet till leverantören.
För mer information se Avfall Sveriges Mall för 
auktorisationssystem för fastighetsnära insamling 
av returpapper. Mallen har tagits fram för att vägleda 
kommunerna i arbetet med att auktorisera entreprenörer 
och innehåller bland annat förslag på texter för 
auktorisationsdokument. Observera att mallen gäller för 
returpapper och därmed måste texter anpassas till insamling 
av bygg- och rivningsavfall.
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7. AVGIFTSFINANSIERING
Vid översyn av avgiftsfinansieringen i samband med det 
nya ansvaret behöver kommunen ta ställning till om den 
ska erbjuda obegränsade besök till återvinningscentral i 
grundavgiften, eller om endast ett visst antal besök, med 
en viss volym, ska ingå i grundavgiften medan ytterligare 
besök sker till en extra avgift. De flesta avfallstaxor har 
en konstruktion som delar in avgiften i olika delar där en 
del utgörs av en grundavgift som ofta tas ut för att täcka 
fasta kostnader, bland annat administration och driften av 
återvinningscentraler. Det förekommer att kommuner på 
något sätt begränsar de antal besök på återvinningscentralen 
som ingår i grundavgiften och besök därutöver är 
avgiftsbelagda, men vanligast idag är att kommunerna 
har obegränsat antal besök utan särskilda avgifter för 
privatpersoner. Vid avlämning till större avfallsanläggning 
kan det dock vara motiverat att ta ut särskild lämningsavgift. 

Det rekommenderas att fastighetsnära insamling inte 
inkluderas i grundavgiften, utan att det hanteras genom 
så kallad tilläggsavgift65 i avfallstaxan. På så sätt är det 
möjligt för kommunen att styra efterfrågan på fastighetsnära 
insamling genom nivån på avgiften. För de kommuner som 
vill att majoriteten av avfallet ska lämnas in av hushållen 
på återvinningscentraler kan den fastighetsnära tjänsten 
göras dyr i relation till eventuell kostnad att lämna in på 
återvinningscentral. En bra konstruktion är att dela upp 
tilläggsavgiften i framkörningsavgift/basavgift respektive 
avgift per kubik/kolli/minut på plats. Detta följer den 
verkliga hämtningskostnaden väl. Behandlingskostnaden 
kan läggas in i volymavgiften med ett schablontillägg eller 
variera beroende på typ av avfall. En taxekonstruktion som 
innebär timdebitering där transportavståndet inkluderas, det 
vill säga att kommunmedlemmar som bor på mer avlägsna 
platser får betala mer för samma typ av tjänst än de som 
bor mer centralt, är enligt Avfall Sveriges bedömning inte 
förenligt med likställighetsprincipen. Behöver hämtning 
ske med specialfordon är bedömningen att det är en annan 
tjänst och därmed kan annan avgift tas ut. För containrar kan 
kommunen överväga att ta ut en dygnsavgift för hyra och för 
storsäckar en avgift per säck där hämtning ingår. 

I Avfall Sveriges rapport U2014:09 Vägledning till 
konstruktion av avfallstaxa finns exempel på avgift för 
hämtning av grovavfall som kan användas som inspiration.

De tjänster som kommunen vill finansiera med särskilda 
avgifter behöver specificeras i avfallstaxan som antas av 
kommunfullmäktige. Om kommunen inte fastställt avgifter 
för alla typer av hämtningar som kan bli aktuella kan ändå 
avgiftsfinansiering ske om kommunen fastställt hur avgift 
ska tas ut för oförutsedda hämtningar66. Här ska anges vem 

65  Tilläggsavgifter är ersättning för sådana tjänster som inte är obligatoriska för samtliga kunder utan är särskilda tillvalstjänster för dem som har behov av 
dem. Tilläggsavgifter kallas ibland även specialavgifter, särskilda avgifter eller övriga avgifter. 
66  Enligt 27 kap. 6 § miljöbalken ska taxan innehålla skrivning om hur avgiften ska bestämmas när taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift.
67  Avfall Sveriges rapport 2020:28 Miljöstyrande avfallstaxor – Användning, effekt och goda exempel 

som har rätt att besluta om särskilda avgifter och hur de ska 
fastställas. Exempel på skrivning i taxedokumentet: 

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid 
hämtning med andra metoder än de som är beskrivna 
i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt 
avviker från vad som är normalt får XXX besluta om 
avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa 
och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.

Miljöstyrande taxa
Det är möjligt att med taxan styra mot bättre sortering av 
bygg- och rivningsavfall, inklusive återbruk, till exempel 
genom att differentiera avgiften på återvinningscentralen och 
vid fastighetsnära insamling eller ge ekonomiska incitament 
att inrätta bytesrum i flerfamiljshus67.
Det rekommenderas att kommunen ser över möjligheten 
att utforma avgifterna så att de styr mot en ökad 
källsorteringsgrad och hantering högre upp i avfallshierarkin. 
En miljöstyrande avgift kan utformas så att osorterat avfall 
och fraktioner längre ner i avfallshierarkin såsom deponi 
kostar mer att lämna än sådant som är sorterat eller kan 
återanvändas. En möjlighet kan exempelvis vara att göra 
det kostnadsfritt att lämna in bygg- och rivningsavfall som 
kan återbrukas. Detta kan även gälla för verksamheter 
för att få större volymer återbruk, lämpligen förutsatt att 
återvinningscentraler har möjlighet att hantera och lagra 
större mängder. För de juridiska aspekterna kring återbruk, 
se Avfall Sveriges Guide #9 Juridiska förutsättningar för 
förebyggande och återanvändning.

Exempel miljöstyrning av grovavfall
Privatpersoner som besöker återvinningscentralen får betala 
en avgift som beror på vad som ska slängas. Fraktioner som 
går att materialåtervinna eller som på annat sätt är viktiga att 
samla in, såsom farligt avfall (inklusive elavfall), är avgiftsfria. 
För fraktioner med högre miljöbelastning, till exempel avfall 
till deponi eller restavfall till energiåtervinning, utgår en avgift 
beroende på avfallsmängd (bil med eller utan släp).

Ett sätt att utveckla miljöstyrningen med avseende 
på mängdhanteringen skulle kunna vara att i högre 
utsträckning ta betalt för antalet gånger som kunder 
besöker en återvinningscentral. Hur denna avgift tas ut 
skulle kunna variera, antingen som registrerade besök 
eller som avgifter per gång. Som med all miljöstyrning 
finns det risker med att på olika sätt begränsa besöken 
till en återvinningscentral, med till exempel risk för ökad 
nedskräpning. En differentierad avgift med avseende på 
fraktion eller mängd kräver också omfattande utveckling av 
befintliga anläggningar och digitala tekniker för att kunna 
tillämpas, till exempel viktregistrering av bilen eller indelning 
av anläggningen i sektioner med olika avgifter. Men med 
tanke på hur snabbt digitala lösningar utvecklas ligger sådan 
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avgiftshantering kanske inte så långt fram i tiden.

Tar man ut en avgift på återvinningscentraler 
rekommenderas att detta går att följa upp, exempelvis genom 
införandet av ett inpasseringssystem. Detta kan även fungera 
för att följa upp att verksamheter betalar för besöken på 
återvinningscentralen. Se Avfall Sveriges rapport 2018:10 
Passersystem på återvinningscentraler.

Maxtaxa
Kommuner som väljer att göra koncessionsupphandling eller 
ha avtal via auktorisation behöver, enligt Avfall Sveriges 
bedömning68, besluta om maxtaxa för hämtningen. Godkända 
leverantörer kan sedan konkurrera om hämtningar hos 
avfallslämnaren upp till beslutad maxtaxa. Kommunen har 
rätt att bestämma att avgiften ska betalas till den som utför 
renhållningen69, till exempel koncessionshavaren eller den 
auktoriserade. Den som utför renhållningen är bunden av den 
avgift kommunen angett i taxan och kan inte ta ut en högre 
avgift. Det bedöms inte strida mot likställighetsprincipen 
att koncessionshavaren eller den auktoriserade tar ut en 
lägre avgift för en tjänst än vad taxan anger såvida samtliga 
abonnenter fritt kan välja aktör. 

68  Det förekommer olika juridiska bedömningar huruvida det behövs en maxtaxa för att garantera likställighetsprincipen. Avfall Sverige rekommenderar 
dock maxtaxa.
69  27 kap. 4 § andra stycket miljöbalken
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8. STATISTIKRAPPORTERING
Rapportering i Avfall Web
I Avfall Sveriges statistikdatabas Avfall Web har det av 
tradition varit fokus på rapportering av hushållsavfall, 
vilket som regel varit liktydigt med kommunalt ansvar. I 
och med nya definitionen på kommunalt avfall, finns det 
avfall som hamnar utanför definitionen, men som ändå utgör 
kommunalt ansvar, såsom bygg- och rivningsavfall från 
hushåll (som inte producerats i yrkesmässig verksamhet). 
Eftersom det ingår i det kommunala ansvaret bör dessa 
mängder framöver rapporteras in i Avfall Web. 

Från år 2022 är det obligatoriskt för kommunerna 
att rapportera uppgifter om kommunalt avfall till 
Naturvårdsverket enligt NFS 2020:10. Avfall Web får 
användas för rapporteringen av uppgifterna. Bygg- och 
rivningsavfall är som sagt inte kommunalt avfall, men 
eftersom kommunernas ansvar även omfattar visst bygg- och 
rivningsavfall uppstår osäkerhet i lämnade av uppgifter då 
insamling av hushållens bygg- och rivningsavfall samordnas 
med skrymmande kommunalt avfall, så kallat grovavfall. 

Av Naturvårdsverkets information inför lämnande av 
uppgifter om kommunalt avfall framgår följande: 

• Som kommun lämnar man i Avfall Web uppgifter 
om skrymmande avfall enligt instruktioner för 
grovavfall samt farligt avfall. En bearbetning av data 
görs sedan av Naturvårdsverket utifrån tillgängliga 
fördelningsfaktorer. 

• Indatakoder i Avfall Web som gips och asbest 
utesluts helt då de bedöms utgöras helt av bygg- och 
rivningsavfall. 

• Vissa kategorier utesluts i brist på fördelningsfaktorer, 
då de bedöms primärt utgöras av bygg- och 
rivningsavfall. Det gäller exempelvis inert/icke 
brännbart avfall, tryckimpregnerat trä och planglas. 

• De kategorier som i huvudsak bedöms innehålla 
annat kommunalt avfall än bygg- och rivningsavfall 
används som underlag för rapportering av kommunalt 
skrymmande avfall.

Kommunen behöver inte fysiskt hålla isär flöden som 
utgör kommunalt avfall och flöden som utgör bygg- och 
rivningsavfall. Naturvårdsverket hanterar fördelningen med 
hjälp av schabloner när det gäller rapportering av kommunalt 
avfall. Om kommunens har A- och B-tillståndspliktiga 
anläggningar gäller även rapportering enligt beskrivningen 
nedan. 

Rapporteringsskyldighet för tillståndspliktiga anläggningar
Sedan 2016 finns det en utökad rapporteringsskyldighet för 
A- och B-tillståndspliktiga anläggningar som tar emot bygg- 

70  https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/bygg--och-rivningsavfall/rapportering-for-avfallsmottagande-anlaggningar
71  API innebär att kommunens verksamhetssystem kommunicerar med Naturvårdsverkets avfallsregister.
72  https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/

och rivningsavfall. Naturvårdsverket har en vägledning70 
som ger råd om lämpliga tillvägagångssätt för den utökade 
rapporteringen i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). 
Av Naturvårdsverkets vägledning framgår att mottagna 
mängder bygg-, rivnings- och anläggningsavfall (enligt 
klassning i avsnitt 17 i avfallsförteckningen) ska rapporteras 
i den utökade rapporteringen. I detta begrepp ingår även 
utrustning som är fast inmonterade (inbyggda) i byggnader 
som exempelvis värmepannor, varmvattenberedare, 
sanitetsanordningar, VA-rör, elkablar, belysningsarmaturer 
i väggar och tak, väggkontakter av olika slag, pumpar, 
fläktar och elektronik för styrning av dörrar och belysningar. 
Kommunalt avfall och liknande avfall, förpackningsavfall, 
kemikalier och oljeavfall, ingår inte i den utökade 
rapporteringen. Vitvaror eller andra lösa (ej inbyggda) el- och 
elektronikprodukter från byggnation och rivningar ska inte 
heller rapporteras. 

Den 1 januari 2022 trädde dessutom i kraft en ändring av 
föreskrifterna (NFS 2016:8) om miljörapport som bland 
annat innebär att den generella avfallsrapporteringen utökas 
till anmälningspliktiga anläggningar som samtidigt är del av 
viss tillståndspliktig verksamhet. 

Det kan påverka till exempel mindre återvinningscentraler 
(med anmälningsplikt) om de är en del av en större 
avfallsanläggning, det vill säga ligger på samma fastighet, 
som är tillståndspliktig. Den generella avfallsrapporteringen 
till SMP blir alltså standardiserad på motsvarande sätt 
som för bygg- och rivningsavfall. Verksamhetsutövaren 
ska själv i miljörapportens bilaga (avfallsmodul) ange 
avfallets EWC-kod, hanteringskod och underkod enligt 
avfallsförordningens bilagor. Tidigare har det gjorts i 
efterhand av Naturvårdsverket inför vidarerapportering 
till EU. Första rapporteringen ska göras senast 31 mars 
2023 avseende år 2022. Naturvårdsverket arbetar med 
att ta fram mer detaljerad vägledning kring den nya 
rapporteringsskyldigheten. 

Rapporteringsskyldighet för farligt avfall
Från 1 november 2020 ska verksamheter rapportera in 
anteckningar om farligt avfall till det digitala avfallsregistret 
hos Naturvårdsverket, antingen via e-tjänst med 
e-legitimation eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem 
till ett API.71 Detta kräver teknisk utveckling inom 
verksamheten och avtal med Naturvårdsverket. Exempel på 
bygg- och rivningsavfall som utgör farligt avfall är elavfall, 
asbest och impregnerat trä.

Från januari 2022 är det även sanktionsavgift för den 
verksamhet som inte rapporterar i tid. Läs mer om 
inrapporteringsskyldigheten på Naturvårdsverkets hemsida72.
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9. KOMMUNIKATION OCH 
SAMVERKAN
I första hand bör kommunen hjälpa hushållen att förebygga 
bygg- och rivningsavfall, till exempel genom att hänvisa 
till Avfall Sveriges Byggåterbruksguiden73. Hänvisa till 
byggåterbruk där det finns sådana.

Men allt kan förstås inte användas igen. Personalen och 
skyltningen på återvinningscentralerna kommer sannolikt 
att bli viktiga för att kunna hjälpa hushållen att sortera 
rätt – underlag till skyltar kan hämtas på sverigesorterar.
se. Personalen bör också kunna förklara vinsterna med de 
ändrade reglerna, och självklart bör de veta vilka fraktioner 
som kan vara farligt avfall. Kom ihåg att uppdatera eventuell 
vägledning för hur bilen eller släpet ska packas inför besöket 
på återvinningscentralen.

Sprid också gärna information till bygg- och 
transportfirmor om att de inte längre får hantera bygg- 
och rivningsavfall som hushållen själva gett upphov 
till. Skulle de transportera avfallet utan kommunens 
uppdrag bryter de mot kommunernas ensamrätt, vilket är 
straffsanktionerat enligt miljöbalken. Be dem att i stället 
hänvisa till kommunens tjänster i form av fastighetsnära 
insamling och återvinningscentraler. Dock måste Mark- 
och miljööverdomstolens dom i målet M6891-20 mellan 
Stockholm stad och entreprenören Tiptapp beaktas 
(se även ovan under kapitel 3). Om inte den enskilda 
kommunens föreskrifter uttryckligen begränsar annan 
än fastighetsinnehavaren att transportera bygg- och 
rivningsavfall till kommunens avfallshantering kan inte 
kommunens ensamrätt åberopas. Sådan borttransport kan 
dock ske yrkesmässigt och i sådant fall krävs tillstånd från 
länsstyrelsen eller att anmälan har gjorts dit. 

73  Rapport 2022:01 Byggåterbruksguiden – Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av 
kemiska ämnen
74  NFS 2020:6, 5 och 8 §§
75  26 kap 6 § miljöbalken och 8 § förvaltningslagen

Inför starten av en ny fastighetsnära insamlingstjänst 
rekommenderas att kommunen har en informationskampanj 
där fastighetsinnehavare informeras om de ändrade 
lagkraven och varför det är viktigt att källsortera bygg- 
och rivningsavfall. Om ni planerar införa fastighetsnära 
insamling av bygg- och rivningsavfall vid flerbostadshus bör 
det ske i nära samarbete med fastighetsinnehavaren.

Kommunens avfallsplan ska innehålla en redogörelse för 
de styrmedel som kommunen planerar att använda genom 
sina olika ansvarsområden och organisationer – framförallt 
byggnadsnämnd, tillsynsnämnd och renhållare – för att nå 
målen och uppfylla kommunens ansvar i fråga om bygg- och 
rivningsavfall.74 Planen kan exempelvis också ange hur de 
olika myndigheterna avser att samverka med varandra i syfte 
att informera hushåll och verksamheter enligt ovanstående, 
minska mängden bygg- och rivningsavfall och säkerställa 
att kommunen har möjlighet att uppfylla sitt ansvar om 
mottagande och behandling av avfallet.75
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Avfall Sveriges guider
En viktig uppgift för Avfall Sverige är att ta fram vägledningar och riktlinjer för hur branschen ska hantera och tolka olika 
begrepp, definitioner och företeelser inom avfallsområdet. Avfall Sveriges guider kan bidra till en samsyn på tolkningar, vilket 
kan ge bättre beslutsunderlag.

Guiden har tagits fram av Andrea Hjärne, Camilla Nilsson, Sven Lundgren och Jenny Westin, alla på Avfall Sverige, med stöd 
av Maria Arveström, Hanna Gerhardsson, Karin Larsson och Linnea Orsholm, alla på Sweco. De juridiska aspekterna kring 
yrkesmässig verksamhet har utretts av Christer Hjert på Kommunakuten.

Kontaktpersoner för denna guide:
Sven Lundgren, chefsjurist och rådgivare för kommunalt ansvar och avfallsföreskrifter
Telefon: 040-35 66 09
sven.lundgren@avfallsverige.se 

Camilla Nilsson, rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall, elavfall
Telefon: 040-35 66 26
camilla.nilsson@avfallsverige.se 

Jenny Westin, rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp. Statistikansvarig. 
Telefon: 040- 35 66 15
jenny.westin@avfallsverige.se

De råd som Avfall Sverige publicerar i dessa guider utgör endast generell rådgivning och ska inte ses som juridiskt bindande 
råd i det enskilda fallet.
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BILAGA: INFORMATIONSINSAMLING TILL GUIDEN
Informationen i guiden grundar sig i underlag från workshop och intervjuer med kommuner, i kombination med intern dialog 
med diverse expertkompetenser på Sweco (t.ex. ÅVC, avfallshantering), intern dialog på Avfall Sverige samt övriga källor som 
anges i referenser i fotnötter. 

Workshop
Den 6 december 2021 anordnade Sweco en digital workshop för ett urval av Avfall Sveriges medlemmar i syfte att få inspel 
till både utmaningar och möjliga lösningar kopplat till praktiska frågor såsom insamlingslösningar, avgiftsfinansiering och 
upphandling i samband med den nya lagstiftningen. Workshopen användes även för att identifiera möjliga kommuner och 
initiativ för fördjupade intervjuer. Workshopen hade ett trettiotal deltagare från cirka 15 olika kommuner/kommunala bolag.

Intervjuer
Under januari 2022 utförde Sweco följande fördjupade intervjuer:

• Mölndal kommun
• Härnösand Energi och Miljö
• Stockholm Vatten och Avfall
• Stena Recycling

 
Utöver detta skedde ytterligare informationsinsamling genom samtal med Göteborg Kretslopp och Vatten och 
Naturvårdsverket.
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1. Inledande bestämmelser 
Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). 
Avgifter i taxan är angivna i kronor inklusive moms. 

1.1  Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande 
regler 

Nämnden för Teknik har ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i 
Kungsbacka kommun. Förvaltningen för Teknik arbetar med avfallsfrågor på 
uppdrag av nämnden. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av 
kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och 
avfallsförordningen. Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i 
kommunens föreskrifter för avfallshantering. 

1.2  Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2023-01-01. 

1.3  Principer 
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Kungsbacka 
kommuns mål i avfallsplanen. 27 kap. 4–5 § miljöbalken ger kommunen 
möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering 
främjas. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Taxan ska: 

 styra mot målen i kommunens renhållningsordning, 
 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 
 stimulera en god arbetsmiljö, 
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad 

klimatpåverkan, 
 ge kunden viss valfrihet avseende tjänster och servicegrad, 
 finansiera kommunens avfallsverksamhet inklusive 

avfallsförebyggande åtgärder. 

1.4  Definitioner 
Begreppen som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i 
kommunens avfallsföreskrifter eller i 15 kap. miljöbalken och 
avfallsförordningen (2020:614). 

1.5  Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken för den avfallshantering 
som utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till Kungsbacka 
kommun. Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, 
transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle tas avgiften ut vid 
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respektive tillfälle. Tilläggstjänster faktureras i samband med ordinarie 
fakturering. 

Varje fastighetsägare i kommunen är betalningsskyldig enligt denna 
avfallstaxa och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Med 
fastighetsägare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 
fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Avgiftsskyldigheten 
kan inte överlåtas på nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse 
finns mellan fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare. Avgiftsskyldighet 
föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Fastighetsägare som inte har 
anmält förändring som skulle medfört högre avgift får av nämnden för Teknik 
påföras den högre avgiften retroaktivt. Avgiftsskyldighet gäller även vid de 
tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte 
använts eller varit placerad på annat sätt än angiven plats. Avgiftsskyldighet 
föreligger även från fastigheter där avfall inte finns att hämta, dock inte om 
dispens för uppehåll föreligger. 

Vid utebliven betalning har Kungsbacka kommun rätt att ändra 
abonnemanget till färre hämtningar per år eller mindre behållare. När 
betalning inkommit kan fastighetsägare välja att ändra tillbaka till det tidigare 
abonnemanget. Vid utebliven betalning kan fastighetsägare nekas att byta till 
ett abonnemang med fler hämtningar per år eller större behållare. Tillgång till 
återvinningscentral som hör till abonnemanget spärras också vid obetalda 
fakturor. Kort låses upp inom fem arbetsdagar från att betalning inkommit. 

1.6  Fastighetsägarens ansvar 
Fastighetsägaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som 
uppkommer eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. 
Fastighetsägarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, 
hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter. 

1.7  Ägarbyte 
När fastighet byter ägare ska skriftlig anmälan om ägarbyte snarast lämnas 
till kommunens kundcenter. Om anmälan eller ansökan om ägarbyte inte 
görs, fortsätter abonnemanget att gälla. För uppehåll och dispenser se 
kommunens avfallsföreskrifter. 

1.8  Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden 

1.8.1  Uppehåll i hämtning 
För uppehåll och dispenser ska skriftlig anmälan göras till förvaltningen för 
Teknik enligt bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter. Om anmälan 
eller ansökan inte görs fortsätter abonnemanget att gälla. 
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1.8.2  Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam 
avfallslösning 

Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning delar två, 
tre eller högst fyra närbelägna fastigheter på de rörliga avgifterna. 
Grundavgift utgår för samtliga fastigheter. Gemensamma avfallsbehållare 
eller gemensam avfallslösning prövas efter skriftlig ansökan till Teknik enligt 
kommunens avfallsföreskrifter. 

1.9  Grovavfall 
Grovavfall som är sorterat enligt kommunens anvisningar kan av enskilda 
hushåll/fastighetsinnehavare lämnas vid bemannad återvinningscentral. 
Antalet besök som ingår är satta enligt bestämmelser i kommunens 
avfallsföreskrifter. Kostnaden för detta täcks av taxans grundavgift. 
Grovavfall kan även hämtas genom budning mot en särskild budningsavgift. 
Hämtning sker enligt bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter. 

1.10  Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll kan lämnas till bemannad återvinningscentral enligt 
kommunens sorteringsanvisningar. Farligt avfall kan även hämtas vid 
fastighetsgräns efter beställning. 

1.11  Felsortering 
Renhållningspersonal kontrollerar kvaliteten på avfallet i samband med varje 
tömning. Om behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte och 
fastighetsägaren blir informerad om detta med en information på kärlet. För 
att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning och 
plocka bort det otillåtna avfallet. Om felsortering av avfallsbehållaren 
upprepas vid nästa hämtningstillfälle görs ett andra påpekande med 
information på kärlet. Vid upprepade påpekanden kan befintlig 
abonnemangsform ändras eller tilläggstjänst avslutas. 

1.12  Överfull avfallsbehållare 
Vid tömning kommer renhållningspersonal göra en bedömning om 
avfallsbehållare är överfull. Locket på behållare måste gå att stänga och 
avfallet ska gå att tömma utan svårigheter. Vid överfull behållare kommer 
behållaren inte tömmas vid hämtningstillfället och fastighetsägaren får 
information på kärlet. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa 
en extra tömning och plocka bort avfallet som gör att behållaren bedöms att 
vara överfull. Fastighetsägaren kan i samband med den extra tömningen 
lägga avfall i extra säckar bredvid behållare. Dessa debiteras enligt taxa. Vid 
upprepade påpekanden kan befintlig abonnemangsform ändras. 
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1.13  Särskilda avgifter 
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa 
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får 
nämnden för Teknik besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna 
för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken. 
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2. Avgiftsdokument  

2.1  Allmän information 
Avgifterna för de olika abonnemangen består av två olika delar: 

 Grundavgift 
 Rörlig avgift 

Dessa två delar täcker kostnader för följande: 

Grundavgift 

 Återvinningscentraler 
 Kundtjänst 
 Administration 

Rörlig avgift 

 Tömning av kärl 
 Behandling av insamlat matavfall (biogasproduktion) 
 Förbränningsavgift (brännbart och osorterat brännbart och matavfall) 

Tilläggsavgifter 

Tilläggsavgifter ska täcka kostnader för insamling och behandling av olika 
typer av valfria tjänster som abonnenten själv kan välja att nyttja, exempelvis 
tillägg för gångavstånd till kärl eller särskilt abonnemang för insamling och 
behandling av trädgårdsavfall. 

Förpackningar som omfattas av producentansvar hämtas av företag med 
godkänt insamlingssystem, enligt förordning (2018:1462) eller lämnas på en 
återvinningsstation. Tidningar är kommunalt avfall (SFS 2020:1304) och ska 
hämtas av företag på uppdrag av kommunen eller lämnas på en 
återvinningsstation. 

2.2  Abonnemangsformer 
I Kungsbacka kommun är avfallstaxan miljöstyrande. Detta innebär att det 
abonnemang som ger störst miljöbelastning kommer att ge den högsta 
avgiften. 

Avgifter för tilläggstjänster kan tillkomma för varje abonnemangsform. 

2.2.1  Matavfall blir biogas 
I detta abonnemang sorteras matavfallet ut i en av kommunen tillhandahållen 
papperspåse och läggs sedan i ett brunt ventilerat kärl. Matavfallet körs 
sedan till en biogasanläggning där det rötas till biogas. Brännbart restavfall 
läggs i det gröna kärlet. Här ingår förutom kärl även påshållare och 
papperspåsar. Papperspåsarna får endast användas till att förpacka 
matavfall som läggs i det bruna kärlet, ej till annat avfall. 

I villa- och fritidshusabonnemang ingår ett brunt kärl per grönt kärl. I 
abonnemang för verksamheter och flerbostadshus och 
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samfällighetsföreningar ingår ett brunt kärl till kärlstorlekarna 130 till 190 liter, 
för större kärl ingår två bruna kärl. Eftersom det finns risk att olägenhet 
uppstår hämtas matavfall inte mer sällan än var 14:e dag. Abonnemanget 
kan tecknas för helår eller delår. 

2.2.2  Egen varmkompost 
I detta abonnemang sorteras matavfallet ut och läggs i en egen godkänd 
varmkompost. Kompostering av matavfall i egen varmkompost kan, efter 
skriftlig anmälan till Teknik, beviljas enligt bestämmelser i kommunens 
avfallsföreskrifter. Kompostering av matavfall får endast göras i för 
ändamålet godkänd behållare. Hit räknas även så kallad bokashi-behållare. 

Brännbart restavfall läggs i det gröna kärlet. Eftersom matavfallet tas omhand 
vid fastigheten kan hämtningsintervallet för det brännbara restavfallet vara 
upp till var fjärde vecka. Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår. 

2.2.3  Matavfall och brännbart restavfall blandat 
I detta abonnemang läggs det brännbara restavfallet och matavfallet 
tillsammans i ett grönt kärl. 

Farligt avfall och grovavfall lämnas på en återvinningscentral. Detta 
abonnemang ger högst miljöbelastning och är därför det dyraste 
abonnemanget. Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår. 

2.2.4  Slamtömning 
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam 
från enskilda avloppsanläggningar, exempelvis slamavskiljare, sluten tank, 
minireningsverk mm. Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst var 
12:e månad. Upp till 13 schemalagda tömningar per år kan beställas. Som 
kund kan du i dialog med kommunens kundcenter byta intervall eller flytta 
dina schemalagda tömningar två gånger per år. Schemalagda tömningar kan 
inte flyttas så att det blir mer än 12 månader mellan tömningar. 
Fastighetsägare ansvarar själva för eventuell återfyllning av vatten i 
minireningsverk. 

2.2.5  Tömning av fettavskiljare 
Fettavskiljare ska tömmas med intervall enligt kommunens riktlinjer för 
fettavskiljare. Fastighetsägare ansvarar själva för återfyllning av vatten i 
anläggningen. 

2.2.6  Ändring av abonnemangsform 
Ändring av abonnemangsform tillåts två gånger per år. Detta gäller vid 
ändring från helårsabonnemang till delårsabonnemang och vice versa, byte 
av abonnemangsform, ändring av hämtningsintervall, flytt av schemalagda 
slamtömningar med mera 
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2.3  Avgifter för hämtning av kommunalt avfall 

2.3.1  Abonnemangsavgift 
I abonnemangsavgiften ingår följande: 

 Hämtning av avfall vid fastighetsgräns eller annan av nämnden för 
Teknik fastställd plats. 

 Transport av avfallet från hämtningsställe till behandlingsanläggning. 
 Behandling av insamlat avfall. 
 Ett visst antal besök på återvinningscentral 
 Kärl eller behållare för respektive avfallsslag (ej underjordsbehållare, 

fettavskiljare komprimatorcontainer eller slamtömning). 
 Påsar och påshållare för matavfall. 
 Upp till två meters dragväg till hämtfordon för avfallskärl. 
 I avgiften för slamtömning ingår slangdragning upp till 20 meter. 

Följande ingår inte i avgiften utan utgör fastighetsägarens skyldighet: 

 Anordna farbar väg till hämtställe. 
 Anordna hårdgjord och plan yta på behållarens dragväg mellan 

uppställningsplats och hämtställe. 
 Skotta snö, sanda och röja vegetation längs dragvägar och 

uppställningsplatser. 
 Rengöra avfallsbehållare. 
 Se till att renhållaren har tillträde till behållarna vid hämtningstillfället. 
 Att avfall i behållare går att tömma utan svårighet. Avser i huvudsak 

fastfruset eller intorkat avfall. 
Om renhållaren har missat att tömma ska detta anmälas inom två 
arbetsdagar för att en extra tömning ska ingå. Avgiftsreduktion kan endast 
ske om tömning inte utförts senast en arbetsdag efter att anmälan inkommit. 

Utebliven hämtning orsakad av extraordinära omständigheter, till exempel 
extremt väder, strejk, lockout eller annat, medför inte reduktion av avgiften. 

2.3.2  Avgifter för villaabonnemang 
Nya abonnemang med 660 liters kärl kan inte beställas för permanent- och 
säsongsboende. 

2.3.2.1  Årsavgifter för helårsabonnemang 

Grundavgift 

Matavfall blir biogas Egen varmkompost 
Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

 
1290 
 

1290 2050 
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Årsavgifter för helårsabonnemang, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall 
blir biogas 

Egen 
varmkompost 

Matavfall och 
brännbart 
restavfall blandat 

130 liter Varannan vecka 2120 2120 4570 

 Var fjärde vecka - 1630 - 

190 liter Varannan vecka 2595 2595 5775 

 Var fjärde vecka - 1840 - 

370 liter Varannan vecka 3990 3990 7350 

 Var fjärde vecka - - - 

660 liter Varannan vecka 10 300 10 300 16 300 

 Var fjärde vecka - - - 

 

2.3.2.2  Årsavgifter för delårsabonnemang 
Delårsabonnemang gäller för fritidshus med säsongsboende med hämtning 
vecka 19–38. 

Grundavgift 

Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

645 645 1025 
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Årsavgifter delårsabonnemang, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir 
biogas 

Egen 
varmkompost 

Matavfall 
och 
brännbart 
restavfall 
blandat 

130 liter Varannan vecka 1060 1060 2285 

 Var fjärde vecka - 815 - 

190 liter Varannan vecka 1300 1300 2890 

 Var fjärde vecka - 920 - 

370 liter Varannan vecka 1995 1995 3675 

 Var fjärde vecka - - - 

660 liter Varannan vecka 5150 5150 8150 

 Var fjärde vecka - - - 

 

 

2.3.3  Avgifter för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och 
verksamheter 

Helårsabonnemang gäller för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och 
verksamheter. 

2.3.3.1  Årsavgifter för helårsabonnemang 

Grundavgift 

Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

1290 1290 2050 
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Årsavgifter helårsabonnemang, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall 
blir biogas 

Egen 
varmkompost 

Matavfall och 
brännbart 
restavfall 
blandat 

130 liter Två gånger per 
vecka - - - 

 Varje vecka 4310 - 9135 

 Varannan vecka 2120 - 4570 

190 liter Två gånger per 
vecka - - - 

 Varje vecka 5110 - 11 550 

 Varannan vecka 2595 - 5775 

370 liter Två gånger per 
vecka 15 960 - 29 400 

 Varje vecka 7980 7980 14 700 

 Varannan vecka 3990 3990 7350 

660 liter Två gånger per 
vecka 27 465 - 38 875 

 Varje vecka 13 730 13 730 19 435 

 Varannan vecka 6855 6855 16 300 

 

2.3.3.2  Årsavgifter för delårsabonnemang 

Delårsabonnemang gäller för verksamheter som bara har öppet under 
sommaren, med hämtning vecka 19–38. 

Grundavgift 

Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

645 645 1025 
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Årsavgifter delårsabonnemang, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir 
biogas 

Egen 
varmkompost 

Matavfall 
och 
brännbart 
restavfall 
blandat 

130 liter Varje vecka 2120 - 4570 

 Varannan vecka 1060 - 2285 

190 liter Varje vecka 2595 - 5775 

 Varannan vecka 1300 - 2890 

370 liter Varje vecka 3990 - 7350 

 Varannan vecka 1995 - 3675 

660 liter Varje vecka 6855 - 16 300 

 Varannan vecka 3430 - 8150 

 

2.3.3.3  Avgifter för containrar och underjordsbehållare 
 

Containrar, helår 

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och 
samfällighetsföreningar. 

Matavfallet läggs i av kommunen tillhandahållna papperspåsar i brunt kärl. 
Dessa töms alltid varannan vecka, även om containern töms var fjärde. 

Grundavgift container, helår 

Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

1290 2050 
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Hämtning container helår, inklusive grundavgift 

Storlek och 
årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir 

biogas 

Matavfall och 
brännbart 
restavfall blandat 

5 kbm helår Varje vecka 67 100 148 440 

 Varannan vecka 48 715 94 340 

7,5 kbm helår Varje vecka 96 455 217 220 

 Varannan vecka 70 075 137 535 

 

Containrar, delår 

Grundavgift container delår, inklusive grundavgift 

Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

645 1025 

Hämtning container delår 

Storlek och 
årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir 

biogas 

Matavfall och 
brännbart 
restavfall blandat 

5 kbm delår Varje vecka 42 000 85 430 

 Varannan vecka 34 805 61 030 

7,5 kbm delår Varje vecka 61 300 125 890 

 Varannan vecka 50 935 89 860 

 

Komprimatorcontainrar 

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och 
samfällighetsföreningar. 

Grundavgift komprimatorcontainer, helår 

Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

1290 2050 
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Hämtning komprimatorcontainrar helår, inklusive grundavgift 

Storlek och 
årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir 

biogas 

Matavfall och 
brännbart 
restavfall blandat 

1–5 kbm helår Varannan vecka 72 855 145 710 

 Var fjärde vecka 36 425 - 

5–7,5 kbm helår Varannan vecka 96 695 193 390 

 Var fjärde vecka 48 345 - 

 

Grundavgift komprimatorcontainer, delår 

Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

645 1025 

 

Hämtning av komprimatorcontainer delår, inklusive grundavgift 

Storlek och 
årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir 

biogas 

Matavfall och 
brännbart 
restavfall blandat 

1–5 kbm delår Varannan vecka 36 430 74 855 

 Var fjärde vecka 18 215 - 

5–7,5 kbm delår Varannan vecka 48 350 96 695 

 Var fjärde vecka 24 175 - 
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Evenemangskärl och evenemangscontainer 

För tillställningar eller evenemang finns det möjlighet att beställa tillfälliga 
behållare eller containrar för brännbart restavfall och matavfall. I kostnaden 
för evenemangskärl ingår utkörning, hemtagning samt hyra i upp till två 
veckor. Behöver kärlen tömmas under evenemangstiden går det att beställa 
extratömning av kärl. 

Container kan hyras per dag eller per månad. Maximal hyrtid för dessa är två 
månader i sträck. Kan endast nyttjas av verksamheter. 

Kostnad evenemangskärl 

Fraktion och kärlstorlek Upp till två veckor 

Matavfall 140 liter 750 

Brännbart restavfall 190 liter 750 

Brännbart restavfall 370 liter 860 

Brännbart restavfall och matavfall blandat 190 liter 2000 

Brännbart restavfall och matavfall blandat 370 liter 2500 

 

Kostnad evenemangscontainer 

Storlek Intervall Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

4–6 kbm Per dag 620 

 Per månad 7765 

7–10 kbm Per dag 930 

 Per månad 10 870 

Utkörning/återtagning eller 
tömning/återställning vid 
hyra 

- 5705 
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Underjordsbehållare 

Abonnemang kan tecknas för hämtning varje eller varannan vecka. Det är 
inte möjligt att teckna abonnemang för endast brännbart restavfall, utan minst 
en behållare för matavfall måste finnas inom fastigheten. 

Grundavgift underjordsbehållare, helår 

1860 

 

Hämtning underjordsbehållare helår, inklusive grundavgift 

Mindre än 2 kbm 
Matavfall Varje vecka 23 895 

 Varannan vecka 11 945 

2–4 kbm Brännbart 
restavfall Varje vecka 67 960 

 Varannan vecka 35 145 

4,5–6 kbm Brännbart 
restavfall Varje vecka 86 770 

 Varannan vecka 44 550 

 

Grundavgift underjordsbehållare, delår 

930 

 

Hämtning av underjordsbehållare delår, inklusive grundavgift 

Mindre än 2 kbm 
Matavfall Varje vecka 11 950 

 Varannan vecka 5975 

2–4 kbm Brännbart 
restavfall Varje vecka 33 980 

 Varannan vecka 17 575 

4,5–6 kbm Brännbart 
restavfall Varje vecka 43 385 

 Varannan vecka 22 275 
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2.3.4  Avgifter för tilläggstjänster 
 

Gångavstånd till kärl 

För att teckna tilläggstjänsten gångavstånd måste en ansökan lämnas in till 
Teknik, som kommer att utreda om förutsättningarna tillåter gångavstånd. 
Först efter en godkänd ansökan kan denna tilläggstjänst tecknas. 

Avgifter för gångavstånd till kärl, helår 

Avstånd Två gånger 
per vecka Varje vecka Varannan 

vecka 
Var fjärde 
vecka 

2–10 m 810 405 100 50 

11–20 m 3240 1620 405 205 

21–50 m 5680 2840 710 355 

51–75 m - 14 300 7200 3600 

76–100 m - 28 800 14 300 7200 

 

Avgifter för gångavstånd till kärl, delår 

Avstånd Varje vecka Varannan 
vecka 

Var fjärde 
vecka 

Trädgårdsavfall 
(v. 14–45) 

2–10 m 205 50 25 60 

11–20 m 810 205 105 - 

21–50 m 1420 355 180 - 

51–75 m 7200 2750 1800 - 

76–100 m 14 300 5600 3600 - 

 

Extra matavfallskärl 

Ytterligare bruna kärl kan beställas mot avgift. Gäller både privatpersoner 
och verksamheter. 
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Avgifter för extra matavfallskärl 

Varannan vecka helår Varannan vecka delår 

595 295 

 

Extra sommarhämtning 

För abonnemanget Matavfall blir biogas kan veckohämtning av matavfall och 
brännbart beställas som en tilläggstjänst under sommaren (v19-v38). 
Tillägget kan beställas både för helårsabonnemang och delårsabonnemang. 
Tjänsten erbjuds i huvudsak för att undvika olägenheter under 
sommarmånaderna som kan uppstå då matavfall lagras. Tjänsten tecknas för 
alla veckor 19 – 38 och sista datum för att anmäla sig till tilläggstjänsten är 
15:e april. 

Avgifter för extra sommarhämtning under vecka 19–38 

Matavfall blir biogas, 130 liter 1630 

Matavfall blir biogas, 190 liter 1995 

Matavfall blir biogas, 370 liter 2865 

Matavfall blir biogas, 660 liter 7920 

Pris per extra 140 liter brunt kärl 1120 

 

Komposterbart trädgårdsavfall 

Privatpersoner kan lämna komposterbart trädgårdsavfall vid 
återvinningscentral. Behandlingskostnaden täcks av taxans grundavgift. Det 
finns även ett särskilt abonnemang för hämtning av komposterbart 
trädgårdsavfall. 

Nya abonnemang med 240 liters kärl kan inte beställas. 

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall varannan vecka under 
v.14–45, 16 hämtningar ingår 

Kärl 240 liter 1700 

Kärl 370 liter 1985 
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Latrin 

Hämtning av latrin sker endast mot beställning i för ändamålet avsedda 
behållare. Hämtning sker i anslutning till väg vid fastighetsgräns. 

Avgifter för latrin 

Budad hämtning inklusive ett nytt 
latrinkärl 2185 

 

Grovavfall 

Avgifter för grovavfall 

Mindre än 1 kbm 1170 

Utöver 1 kubikmeter, per extra 
kubikmeter 310 

 

Extra tömningar mm 

Extra tömningar av kärl och container för brännbart restavfall och matavfall. 
Det är inte möjligt att beställa extra tömningar av behållare för 
trädgårdsavfall. 

Vid byte av kärl används i första hand begagnade kärl. 

Då större mängder brännbart restavfall eller matavfall än vad som får plats i 
avfallsbehållare uppstår på fastigheten ska detta hämtas genom 
extrahämtning mot särskild avgift. Beställd extrahämtning av kärl sker inom 
tre arbetsdagar. Extrahämtning kan också ske i samband med ordinarie 
hämtning genom att fastighetsinnehavaren lägger avfallet i en säck vid sidan 
av avfallskärlet. Denna tilläggstjänst beställs senast en dag före ordinarie 
hämtningsdag. Avfall som inte lagts i avfallskärl medtages inte vid ordinarie 
hämtning utan förbeställning. Hämtning sker vid tomtgräns eller av nämnden 
för Teknik fastställd plats. 
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Avgifter för extra tömningar mm. 

Per extra säck vid ordinarie tömning 350 

Extra tömning av kärl, oavsett storlek 350 

Extra tömning av container 2705 

Extra tömning av underjordsbehållare 2705 

Byte till större kärl eller kärl av samma 
storlek, kr per gång 570 

Byte till mindre kärl, kr per gång 380 

 

Returpapper  

Verksamheter och flerbostadshus som önskar få hämtning av returpapper 
kan anlita valfri leverantör som innehar ett så kallat koncessionsavtal med 
kommunen. Detta är frivilligt för fastighetsägare som önskar en 
fastighetsnära insamling av returpapper. Fastighetsägaren kontaktar och 
skriver avtal direkt med en entreprenör från listan som publiceras på 
kommunens hemsida.  

Entreprenörerna bestämmer sina egna priser, men det finns en maxtaxa 
enligt nedan. 

Maxtaxa returpapper fastighetsnära insamling (kr/tömning) 

Litet kärl (upp till 150 liter) 41 

Större kärl (190-370 liter) 77 

660 liter  132 

 

2.4  Avgifter för slamsugning och tömning av fettavskiljare 
Det finns fyra olika tjänster vid slamsugning. 
På aviserad tid av entreprenör: Schemalagd tömning. Avisering skickas ut 
cirka tre veckor innan med information om vilken vecka tömning kommer att 
ske. 
Inom fem valda dagar: Från att beställning görs sker tömning inom fem 
arbetsdagar (dagen då beställning görs räknas inte), eller inom fem valda 
arbetsdagar. 
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Inom valt dygn: Tömning sker inom 24 timmar från beställning, även på 
kvällar och helger, eller inom valt dygn. 
På specifik timme: Tidsanpassad tömning. Kan tidigast ske 25 timmar efter 
beställning. Tömning sker på dagtid (klockan 06–15 vardagar). 
Avgifter per tömning 

Anläggningens 
volym 

På tid som 
aviserats av 
entreprenör 

Inom fem 
valda dagar 

Inom valt 
dygn 

På specifik 
timme 

Mindre än 2 
kbm 1110 1315 4080 6330 

2–4 kbm 1550 1900 4535 6780 

 

Tilläggsavgift för varje kubikmeter utöver 4 kubikmeter 
På tid som 
aviserats av 
entreprenör 

Inom fem valda 
dagar Inom valt dygn På specifik timme 

265 550 550 550 

 

Avgift för tömning av byggtoaletter/portabla toaletter 

Anläggningens 
volym 

På tid som 
aviserats av 
entreprenör 

Inom fem valda 
dagar 

Inom valt 
dygn 

Mindre än 2 kbm 1895 2290 4430 

 
Avgifter för hämtning av fosforfilter från minireningsverk 

Kassett 4185 

Sugning löst filtermaterial 4185 

 

2.4.1  Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter 
Vid vissa tillfällen krävs av arbetsmiljöskäl dubbel bemanning vid tömning. 
Det kan till exempel handla om tunga lock över 15 kilo eller problematisk 
placering av anläggningen. Efter utredning kan avgift tas ut för extra personal 
vid sådana svåra arbetsmoment. 
Inför hämtning av fosforfilter ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så 
att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. 
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Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter 
Slangdragning över 20 m (kr per 5 m, 
max 50 m) 30 

Framkörning vid uteblivet uppdrag 
(bomkörning) 1315 

Kranbil vid hämtning (kr per påbörjad 
timme, minsta debitering 1 timme) 1670 

Slambil (kr per påbörjad timme, minsta 
debitering 1 timme) 2105 

Timpris för extra personal vid svåra 
arbetsmoment (kr per påbörjad timme, 
minsta debitering 1 timme) 

810 

 

2.5  Återvinningscentraler 
Vid kommunens återvinningscentraler får hushåll i Kungsbacka kommun, mot 
uppvisande av inpasseringskort, lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och 
elavfall. Grundavgiften i taxan finansierar kostnader för kommunens 
återvinningscentraler. 

2.5.1  Tillgång till återvinningscentral 
Antalet besök som ingår är satta enligt bestämmelser i kommunens 
avfallsföreskrifter. För boende i villa eller fritidshus ingår 15 besök på ÅVC 
per år. För boende i lägenhet ingår 7 besök per år. Besök utöver det kostar 
enligt tabell nedan. Möjlighet finns för både verksamheter och privatpersoner 
utan abonnemang att besöka återvinningscentralen genom att varje besök 
debiteras. Enstaka besök vid avsaknad av inpasseringskort kan också 
betalas med Swish. Besök debiteras enligt tabell nedan. Besök som görs 
med Swish är helt fristående från besök kopplade till abonnemang och 
påverkar alltså inte eventuella kvarvarande besök som ingår i 
abonnemanget. 
Tillgång till återvinningscentralen är inte personlig utan tillhör fastigheten. Vid 
ägarbyte på fastighet med eget abonnemang spärras befintligt ÅVC-kort och 
ett nytt skickas till den nya ägaren. Vid överlåtelse av lägenhet lämnas kortet 
kvar till nya lägenhetsinnehavaren. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot 
en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter. 
Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon 
eller en fordonskombination med totalvikt på max 3 500 kg. 
Fordonskombinationer tyngre än 3 500 kg, till exempel tunga lastbilar och 
traktorer, får inte komma in på återvinningscentral. Dessutom gäller 
volymbegränsning på maximalt tre kubikmeter per kortbesök och maximalt tio 
slipers eller motsvarande per kortbesök. 
Vid besök med större volym än tre kubikmeter gäller följande: 
0,0–3,0 kubikmeter - kortet dras 1 gång 
3,1–6,0 kubikmeter - kortet dras 2 gånger och så vidare. 
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Volym- och viktuppskattning görs av återvinningscentralernas personal. 
Kontrollvägning kan göras på någon av kommunens vågar. 
Vid överträdelse av principer för kommunens renhållningsordning kan ÅVC-
kort tillhörande företag komma att spärras (kan exempelvis ske vid agerande 
som påverkar arbetsmiljön negativt genom hot och våld samt vid 
återkommande felsortering). Företagskund med spärrat kort hänvisas till 
annan ÅVC för verksamhetens avfall. 

2.5.2  Sortering på återvinningscentral 
 Information om vilken typ av avfall som kan lämnas på 

återvinningscentralerna finns på kommunens hemsida och i 
Kungsbackas avfalls-app. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara 
sorterat. 

 Några fraktioner kan lämnas utan kostnad på ÅVC: 

 Återbruk 

 Förpackningar som omfattas av producentansvar 

 Returpapper 

 Elektronik 
 Lysrör och ljuskällor 

 Batterier 

 Bilbatterier 

 Enstaka vitvaror, kyl och frys 

 Fett från hushåll 

 

2.5.3  Avgifter för återvinningscentraler 

Avgifter för privatpersoner 
Mottagningsavgift för besök utöver de 
besök som ingår i avfallstaxan 300 

Mottagningsavgift för besök ej kopplade 
till renhållningsabonnemang 300 

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 130 

Avgifter för verksamheter 

Mottagningsavgift per besök 300 

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 130 
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§ 33 Dnr 2023-00082 
Lägesbild över ekonomin 2023 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter 
pandemin, men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Europas ekonomi drabbas 
hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga inflationen, med efterföljande 
räntehöjningar från världens centralbanker kyler av ekonomin. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antar i sin samhällsekonomiska prognos 
per december 2022 att den höga inflationen vänder ned igen under 2023 genom 
ytterligare räntehöjningar under årets början. Det dröjer till 2026 innan konjunkturen 
i Sverige åter når balans. Hög nivå på räntor och inflation kommer bestå under 
många år, något som får betydande konsekvenser för samhällsekonomin. 

De ekonomiska resultaten har de senaste åren varit rekordhöga i kommuner och 
regioner. Även 2022 väntas resultatet bli starkt, för att i sektorn som helhet falla till 
ett underskott år 2023. Inflationen som är den högsta på 30 år, leder särskilt till 
ökande livsmedels- och byggkostnader, liksom fortsatt höga energi- och 
drivmedelspriser till följd av utbudsstörningar. Inflationen innebär också kraftigt 
ökade pensionskostnader för kommuner och regioner.  

Läget för Kungsbacka kommuns ekonomi följer kommunsverige i stort. 
Kommunstyrelsens förvaltning ser att kommunen har år med lägre ekonomiska 
resultat framför sig. Bakgrunden till bedömningen är osäkerhet kring konjunkturens 
utveckling och pensionskostnader. Även om skatteunderlaget ökar, urholkas 
ekonomin av prisökningarna.  

Kommunfullmäktige fastställde i november 2022 Kommunbudget 2023, plan 2024-
2025. SKR reviderade prisindex för kommunal verksamhet 15 december 2022. 
Utifrån dessa nya förutsättningar kan vi förvänta oss högre kostnader än jämfört med 
beslutad budget, samtidigt som skatter och statsbidrag väntas bli i stort sett desamma 
som budgeterat. Detta talar för ett lägre resultat än de 132,1 miljoner kronor som 
budgeterats för 2023. Än så länge beräknas dock balanskravsresultatet uppfyllas, det 
vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.  

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att vi kan behöva återkomma med 
tätare intervall än ordinarie uppföljningar per april, augusti och december 2023 om 
prognosen för ekonomiska läget försämras. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-17 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Lägesbild över Kungsbacka kommuns ekonomi 2023 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Efter flera år med starka ekonomiska resultat för Kungsbacka kommun väntar nu år med lägre resultat 
på grund av osäkerhet om konjunktur och pensionskostnader. Sverige är på väg in i lågkonjunktur och 
det kan ta ett par år innan det vänder upp igen. Effekterna av hög inflation och räntehöjningar kyler av 
ekonomin. Utifrån uppdaterad skatteprognos och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade 15 december 2022, beräknas kommunens 
resultat bli sämre än budgeterat 2023 och 2024.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-17 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men nu 
försvagas konjunkturen i snabb takt. Europas ekonomi drabbas hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av 
den höga inflationen, med efterföljande räntehöjningar från världens centralbanker kyler av ekonomin. 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antar i sin samhällsekonomiska prognos per december 2022 
att den höga inflationen vänder ned igen under 2023 genom ytterligare räntehöjningar under årets 
början. Det dröjer till 2026 innan konjunkturen i Sverige åter når balans. Hög nivå på räntor och 
inflation kommer bestå under många år, något som får betydande konsekvenser för samhällsekonomin. 

De ekonomiska resultaten har de senaste åren varit rekordhöga i kommuner och regioner. Även 2022 
väntas resultatet bli starkt, för att i sektorn som helhet falla till ett underskott år 2023. Inflationen som 
är den högsta på 30 år, leder särskilt till ökande livsmedels- och byggkostnader, liksom fortsatt höga 
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energi- och drivmedelspriser till följd av utbudsstörningar. Inflationen innebär också kraftigt ökade 
pensionskostnader för kommuner och regioner.  

Läget för Kungsbacka kommuns ekonomi följer kommunsverige i stort. Kommunstyrelsens 
förvaltning ser att kommunen har år med lägre ekonomiska resultat framför sig. Bakgrunden till 
bedömningen är osäkerhet kring konjunkturens utveckling och pensionskostnader. Även om 
skatteunderlaget ökar, urholkas ekonomin av prisökningarna.  

Kommunfullmäktige fastställde i november 2022 Kommunbudget 2023, plan 2024-2025. SKR 
reviderade prisindex för kommunal verksamhet 15 december 2022. Utifrån dessa nya förutsättningar 
kan vi förvänta oss högre kostnader än jämfört med beslutad budget, samtidigt som skatter och 
statsbidrag väntas bli i stort sett desamma som budgeterat. Detta talar för ett lägre resultat än de 132,1 
miljoner kronor som budgeterats för 2023. Än så länge beräknas dock balanskravsresultatet uppfyllas, 
det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.  

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att vi kan behöva återkomma med tätare intervall än 
ordinarie uppföljningar per april, augusti och december 2023 om prognosen för ekonomiska läget 
försämras.  

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör  
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§ 36 Dnr 2022-00953 
Begäran om medel för att främja välmående och motverka psykisk 
ohälsa 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige bifaller begäran och omfördelar begärt belopp om 950 000 
kronor från centrala finansverksamheten till nämnden för Kultur & Fritid. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram närmare anvisningar 
om hur de avsatta medlen ska fördelas samt besluta om eventuellt kommande 
förfrågningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 om särskilt 
tillägg för att Främja välmående, motverka psykisk ohälsa. Ett belopp motsvarande 5 
miljoner kronor har reserverats i budgeten per år under femårsperioden 2023–2027.  

Nämnden för Kultur & Fritid har den 15 december 2022 kommit in med en begäran 
om att få ta del av 950 000 kronor av dessa medel för att utöka arbetet med 
Friskvårds- och aktivitetsgruppen och därigenom nå fler barn och unga samt förkorta 
kön. 

Tillägget är en särskild satsning i samband med budgetbeslutet för år 2023 och har 
inte fördelats till kommunstyrelsen eller nämnd. Det är kommunfullmäktige som 
beslutar om en nämnd ska få del av anslaget och om omfördelning av begärda medel 
från centrala finansverksamheten till nämnd som ska få del av anslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-18 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-12-15 § 74 
Förvaltningen för Kultur & Fritid, 2022-12-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) yrkar att: 

- Kommunfullmäktige bifaller begäran och omfördelar begärt belopp om 950 000 
kronor från centrala finansverksamheten till nämnden för Kultur & Fritid  

- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram närmare 
anvisningar om hur de avsatta medlen ska fördelas samt besluta om eventuellt 
kommande förfrågningar. 

Fredrik Hansson (C), Emanuel Forsell (M), Fredrik Kollberg (KD) och Magdalena 
Sundqvist (S) yrkar bifall till ordförandens (M) yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, eget 
yrkande. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 



 
 

Datum 

2023-01-18 
Diarienummer 

KS 2022-00953 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Christina Hermansson 
 
Ekonomichef 

0300-83 43 22 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om medel för att främja välmående och motverka psykisk ohälsa 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 om särskilt tillägg för att 
Främja välmående, motverka psykisk ohälsa. Ett belopp motsvarande 5 miljoner kronor har reserverats 
i budgeten per år under femårsperioden 2023–2027.  

Nämnden för Kultur & Fritid har den 15 december 2022 kommit in med en begäran om att få ta del av 
950 000 kronor av dessa medel för att utöka arbetet med Friskvårds- och aktivitetsgruppen och 
därigenom nå fler barn och unga samt förkorta kön.  

Tillägget är en särskild satsning i samband med budgetbeslutet för år 2023 och har inte fördelats till 
kommunstyrelsen eller nämnd. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en nämnd ska få del av 
anslaget och om omfördelning av begärda medel från centrala finansverksamheten till nämnd som ska 
få del av anslaget.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-18 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-12-15 § 74 
Förvaltningen för Kultur & Fritid, 2022-12-02 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
I Kommunbudget 2023 plan 2024–2025 beslutade kommunfullmäktige om en särskild satsning 
motsvarande fem miljoner kronor för att Främja välmående, motverka psykisk ohälsa. Beloppet är 
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reserverat i budgeten under femårsperioden 2023–2027. Satsningen är inte riktad till specifik nämnd, 
vilket innebär att nämnderna kan komma in med förslag på aktiviteter för området. 
Kommunfullmäktige beslutar därefter hur medlen fördelas mellan nämnderna.  

Nämnden för Kultur & Fritid har den 15 december 2022 kommit in med begäran om att få ta del av 
950 000 kronor av dessa medel. Det kommer användas för att finansiera utökning av arbetet med 
friskvårds- och aktivitetsgrupperna för att nå fler barn och unga och förkorta kön till dessa grupper. 
Aktivitetsgrupperna vänder sig till barn och unga med psykisk ohälsa. Målgruppen för 
Friskvårdsgruppen är barn och unga i åldrarna 5–18 år med övervikt. Båda grupperna har som syfte att 
skapa varaktig livsstilsförändring. 

Begäran ryms inom reserverade budgetmedel. 

Tillägget är en särskild politisk satsning i samband med budgetbeslutet för år 2023 och har inte 
fördelats till kommunstyrelsen eller nämnd. Det finns heller inga närmare anvisningar om hur medlen 
ska fördelas. Det är därför kommunfullmäktige som beslutar om en nämnd ska få del av anslaget och, i 
så fall, att begärda medel ska omfördelas från centrala finansverksamheten till den nämnd som ska få 
del av anslaget. 

Kommunfullmäktige har därmed alternativen att bifalla begäran och att omfördela begärt belopp från 
centrala finansverksamheten till nämnden för Kultur & Fritid eller att avslå begäran. Det senare 
alternativet bör förenas med uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram närmare anvisningar om hur 
medlen ska fördelas. Kommunstyrelsens förvaltning överlämnar ärendet utan ställningstagande.  

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 74 Dnr 2022-00324 
Ansökan om medel för att främja välmående och motverka psykisk 
ohälsa 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att utöka arbetet med Friskvårds- och 
aktivitetsgruppen, motsvarande 950 000 kronor, för att nå fler barn och unga och 
förkorta kön. Nämnden ansöker om finansiering av de 950 000 kronorna hos 
kommunstyrelsen från medlen avsatta i Kommunbudget 2023 för att ”främja 

välmående och motverka psykisk ohälsa”. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur och Fritid har i Nämndbudget 2023 angett flertalet 
satsningsområden varav ett är Friskvårds- och aktivitetsgruppens utveckling av 
arbetssätt för att nå effekt för betydligt fler unga än idag. Detta innebär förändrade 
arbetssätt, nya metoder för aktivering samt utökning av friskvårds- och 
aktivitetsgruppen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-12-02 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-12-02 
Diarienummer 

KFT 2022-00324 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ansökan om medel för att främja välmående och motverka psykisk ohälsa 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att utöka arbetet med Friskvårds- och aktivitetsgruppen, 
motsvarande 950 000 kronor, för att nå fler barn och unga och förkorta kön. Nämnden ansöker om 
finansiering av de 950 000 kronorna hos kommunstyrelsen från medlen avsatta i Kommunbudget 2023 
för att ”främja välmående och motverka psykisk ohälsa”. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur och Fritid har i Nämndbudget 2023 angett flertalet satsningsområden varav ett är 
Friskvårds- och aktivitetsgruppens utveckling av arbetssätt för att nå effekt för betydligt fler unga än 
idag. Detta innebär förändrade arbetssätt, nya metoder för aktivering samt utökning av friskvårds- och 
aktivitetsgruppen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-12-02 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Aktivitetsgruppen vänder sig till barn och unga med psykisk ohälsa. Varje vecka erbjuds aktiviteter 
som unga är välkomna till och som bidrar till en bättre självkänsla, ökad skolnärvaro och en bättre 
hälsa. Friskvårdsgruppen är ett samarbete med Region Halland med fokus på barn med övervikt i 
åldrarna 5-18 år. Friskvårdsgruppen/Aktivitetsgruppen har ett nära samarbete med, barnmottagningen, 
förvaltningen för Individ och familjeomsorg, BUP, HAB och samtliga elevhälsoteam i Kungsbacka. 
Deltagare i Friskvårdsgruppen/Aktivitetsgruppen kommer från någon av nämnda instanser. Det är ett 
samarbete som utgår från barnets bästa för att skapa en varaktig livsstilsförändring. Samverkansmodell 
bygger på att de olika aktörerna tar ansvar för olika delar. Kultur & Fritid bidrar med samordning, 
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relationsskapande, rörelseglädje, sociala sammanhang, peppning/coachning för personlig utveckling 
och ökad självkänsla. 
 
Friskvårdsgruppen/Aktivitetsgruppen utgår från ett tydligt barnperspektiv som innebär att lyssna på 
barnens önskemål och arbeta med dem utifrån ett salutogent perspektiv. Det handlar om att se det 
friska och fungerande i varje individ. De barn/unga som är med i Friskvårdsgruppen/Aktivitetsgruppen 
har alla högre trösklar till ett liv i hälsa och insatserna bidrar därför till att minska hälsoskillnader. Det 
är därför avgörande att ta emot barn och unga oavsett svårighetsgrad vilket sker idag och är den 
riktningen som nämnden för Kultur och Fritid har lagt framåt. 
Idag är det kö för att komma in i Friskvårdsgruppen/Aktivitetsgruppen då det finns ett stort behov samt 
intresset är stort. Behovet har särskilt ökat då den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har 
under de senaste åren ökat. Det finns dessutom ett behov av att starta upp Friskvårdsgruppen Mini för 
åldrarna 3-5 år som ett led i att tidigt skapa ett aktivt liv.   
 
Utifrån nämnden för Kultur & Fritids riktning i Nämndbudget 2023 har förvaltningen föreslagit att 
utöka Friskvårdsgruppen/Aktivitetsgruppen med två medarbetare för att korta kön sam för att nå fler 
barn och unga. Samtidigt ska nya arbetssätt arbetas fram samt utöka antalet aktiviteter/metoder för att 
öka effekten i verksamheten. Förvaltningens förslag utifrån nämndens initiativ innebär en flerårig 
satsning med en ökad årlig kostnad på totalt 950 000 kr. Finansiering av utökad verksamhet ansöks 
från avsatta medel i kommunbudget 2023 för att ”främja välmående och motverka psykisk ohälsa”.   
 

Karl Persson  

Förvaltningschef 
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§ 5 Dnr 2019-00804 
Svar på motion från Carita Boulwén m.fl. (SD) om att skolan ska vara en 
trygg och säker plats för våra elever, lärare och övrig skolpersonal 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete 
som genomförts och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar gällande 
kartläggning av risker och åtgärder av uppkomna risker samt uppdatering av 
säkerhetsrutiner tillsammans med utbildningsinsatser på kommunens skolor. 

Reservation 
Stefan Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne Andersson (SD) har i en 
motion som anmäldes till kommunfullmäktige den 5 november 2019 föreslagit att det 
ska genomföras en genomlysning av säkerhetsläget på Kungsbacka kommuns skolor 
med fokus på tillträdesmöjligheter, avvisning av obehöriga samt handlingsplaner vid 
extraordinära händelser.  

Motionärerna vill att nya riktlinjer för ökad säkerhet i Kungsbackas kommunala 
skolor ska arbetas fram och att en kartläggning av eventuella risker på de olika 
skolorna ska genomföras. Utöver det vill motionärerna att kommunen utifrån det 
planerar och vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten samt att berörda 
nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheten att låta skolorna vara låsta, även under 
pågående verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-16 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2020-04-15, § 34 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-03-16 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-04-15, § 25 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-03-18 
Nämnden för Kultur & Fritid 2020-03-19, § 14 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-19 
Nämnden för Service 2020-03-19, § 27 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-03-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 401 
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 168 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. att skolan ska vara en trygg och säker plats 
för våra elever, lärare och övrig skolpersonal, 2019-11-04 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings respektive Stefan Jägnerts (SD) om bifall till 
motionen. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag.  



 
 

Datum 

2022-11-16 
Diarienummer 

KS 2019-00804 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Albin Noreen 
0300 83 78 72 
Specialist krisberedskap 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Svar på motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. att skolan ska vara en trygg och säker 
plats för våra elever, lärare och övrig skolpersonal 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som genomförts 
och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar gällande kartläggning av risker och åtgärder av 
uppkomna risker samt uppdatering av säkerhetsrutiner tillsammans med utbildningsinsatser på 
kommunens skolor. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne Andersson (SD) har i en motion som anmäldes 
till kommunfullmäktige den 5 november 2019 föreslagit att det ska genomföras en genomlysning av 
säkerhetsläget på Kungsbacka kommuns skolor med fokus på tillträdesmöjligheter, avvisning av 
obehöriga samt handlingsplaner vid extraordinära händelser.  

Motionärerna vill att nya riktlinjer för ökad säkerhet i Kungsbackas kommunala skolor ska arbetas 
fram och att en kartläggning av eventuella risker på de olika skolorna ska genomföras. Utöver det vill 
motionärerna att kommunen utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som behövs för att öka 
säkerheten samt att berörda nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheten att låta skolorna vara låsta, 
även under pågående verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-16 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2020-04-15, § 34 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-03-16 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-04-15, § 25 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-03-18 
Nämnden för Kultur & Fritid 2020-03-19, § 14 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-19 
Nämnden för Service 2020-03-19, § 27 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-03-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 401 
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Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 168 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. att skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, 
lärare och övrig skolpersonal, 2019-11-04 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för 
Kultur & Fritid, nämnden för Service 

Beskrivning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne Andersson (SD) föreslår i motion som 
anmäldes i kommunfullmäktige den 5 november 2019 att Kungsbacka kommun ska ta fram nya 
riktlinjer för att öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill att det sker en 
kartläggning av eventuella risker på de olika skolorna och att kommunen utifrån det planerar och 
vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten. Motionärerna vill också att berörda nämnder ska 
få i uppdrag att utreda möjligheten att låta skolorna vara låsta, även under pågående verksamhet.  

Motionen remitterades till nämnderna för Service, Gymnasium & Arbetsmarknad, Förskola & 
Grundskola samt Kultur & Fritid. Dessa inkom med yttranden under våren 2020. Då beredningen av 
motionssvaret dragit ut på tiden har de inlämnade uppgifterna stämts av och i viss mån kompletterats 
av respektive förvaltning under hösten 2022. 

De berörda förvaltningarna arbetar kontinuerligt med kartläggning av eventuella säkerhetsrisker i 
verksamheterna och vidtar åtgärder utifrån detta. Förutsättningar för att utforma säkerhetsarbetet inom 
kommunens verksamheter ser olika ut. Kommunens säkerhetssamordnare på förvaltningen för Service 
har tillsammans med Förskola och Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid 
anpassat rutiner med särskild inriktning på inrymning, alltså inomhusvistelse och i vissa fall låsning av 
dörrar och avstängning av ventilation, i händelse av yttre hot som miljöpåverkan eller angrepp från 
person eller liknande. Varje förskola och skola har därefter skapat egna rutiner för detta. 
Säkerhetsarbetet i kommunens förskolor och skolor leds av rektor. I myndighetsansvaret för en 
skolenhet eller förskola ingår att planera för alla eventuella säkerhetsaspekter. Varje förskola och skola 
har egna förutsättningar och säkerhetsrutinerna anpassas därefter, till exempel gällande antal 
fastigheter, lokalernas utformning, förutsättningar för in- och utrymningsrutiner och förutsättningar för 
låsning och inre kommunikation.  

Gymnasium & Arbetsmarknad har under lång tid kontinuerligt arbetat med att anpassa säkerheten i 
gymnasieskolorna. Sedan våren 2019 har inriktningen varit att arbeta med två huvudspår gällande 
säkerheten:  

1. Implementering av nya rutiner/handlingsplaner  

2. Utbildningsinsatser inledningsvis och över tid. En analysgrupp har arbetat med att identifiera 
risk och sårbarhet, riskbedömning samt riskhantering. Utifrån analysunderlaget har därefter 
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åtgärdsförslag tagits fram. Arbetet som till viss del har bedrivits tillsammans med förvaltningen 
för Kultur & Fritid har resulterat i två dokument Trygghet och säkerhet och Rutin för flödet av 
människor.  

Utbildningsinsatser för personalen sker kontinuerligt, exempelvis gällande personsäkerhet, våld och 
hot i arbetsmiljön, rättigheter och skyldigheter samt bemötande för att agera och minimera risk för att 
hotfull situation eskalerar. Som ytterligare steg i säkerhetsarbetet har övningar genomförts eller 
kommer att genomföras på samtliga kommunens för-, grund- och gymnasieskolor för att så långt som 
möjligt vara förberedda på krissituationer som kan uppstå. Under 2022 har inrymningsövningar med 
personalen genomförts på både Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium. Vid dessa har även 
Polismyndigheten deltagit. 

Inställningen till låsta lokaler under pågående verksamhet skiljer sig åt mellan de olika förvaltningarna. 
Inom Förskola och Grundskola är uppfattningen att olåsta lokaler ska eftersträvas under 
verksamhetsdagen, detta eftersom verksamheten sker både inomhus och utomhus. Säkerhetsarbetet har 
i stället en proaktiv inriktning genom att uppmärksamma personer som verkar vara obekanta besökare. 
Alla medarbetare uppmanas att omedelbart söka kontakt med okända personer för att välkomna och 
förvissa sig om besökets lämplighet. Beredskap finns för att snabbt ompröva rutinerna, låsa dörrar 
samt vid behov vidta nödvändiga åtgärder. På Gymnasium & Arbetsmarknad har rutiner fastställts att 
alla studiebesök ska anmälas, besöksbrickor ska delas ut och all behörig personal ska bära synlig 
bricka/besökskort. Receptionerna på gymnasieskolorna ska vara bemannade och flödet av elever, 
besökare samt personal dirigeras till skolornas huvudentréer som är öppna vid bemannad reception, 
övriga ingångar hålles låsta. Larm-, lås- och passersystem på våra gymnasieskolor har under de senaste 
åren anpassats efter detta. Då även Kultur & Fritid och andra aktörer nyttjar lokalerna på 
gymnasieskolorna ska arbetet med utökat passersystem omhänderta även det perspektivet.  

I motionen nämns att genomlysningen av säkerhetsläget bland annat bör fokusera på handlingsplaner 
för extraordinära händelser. Enligt 2 kap. 1 § i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen analysera 
vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen. Resultatet av arbetet ska 
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ska vidare, med beaktande av 
risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära 
händelser ska hanteras. I Kungsbacka ingår samtliga förvaltningar i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys. Planen för hantering av extraordinära händelser heter Beredskapsplan Kungsbacka 
kommun och uppdateras årligen. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i remitterade nämndernas bedömning att motionen kan 
anses besvarad mot bakgrund av det beskrivna arbete som genomförts och kontinuerligt genomförs av 
samtliga förvaltningar gällande möjlighet till låsta skolor under pågående verksamhet, kartläggning av 
risker och uppdatering av säkerhetsrutiner samt utbildningsinsatser.  
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Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 34 Dnr 2019-00301  

Motion - Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, lärare 
och övrig skolpersonal (SD) 

Beslut 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete 

som genomförts och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar gällande 

kartläggning av risker och åtgärder av uppkomna risker samt uppdatering av 

säkerhetsrutiner tillsammans med utbildningsinsatser på kommunens skolor. 

Reservationer 

Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2019-10-24 att ta fram nya 

riktlinjer för att öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill 

att det sker en kartläggning av eventuella risker på de olika skolorna och att man 

utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten samt att 

uppdrag ska ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att låta skolorna vara 

låsta, även under pågående verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2020-03-16 

Motion från Carita Boulwén (SD) – Skolan ska vara en trygg plats för våra elever, 

lärare och övrig skolpersonal 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas motion. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulrika Landergren (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads förslag och Carita Boulwéns 

(SD) bifallsyrkande.  

 

Ordförande ställer proposition på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads 

förslag och Carita Boulwéns (SD) bifallsyrkande och finner att Nämnden för 
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Gymnasium & Arbetsmarknad bifaller förvaltningen för Gymnasium & 

Arbetsmarknads förslag.  
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Motion - Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, lärare och övrig 
skolpersonal (SD) 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som genomförts 

och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar gällande kartläggning av risker och åtgärder av 

uppkomna risker samt uppdatering av säkerhetsrutiner tillsammans med utbildningsinsatser på 

kommunens skolor. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2019-10-24 att ta fram nya riktlinjer för att 

öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill att det sker en kartläggning av 

eventuella risker på de olika skolorna och att man utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som 

behövs för att öka säkerheten samt att uppdrag ska ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att 

låta skolorna vara låsta, även under pågående verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2020-03-16 

Motion från Carita Boulwén (SD) – Skolan ska vara en trygg plats för våra elever, lärare och övrig 

skolpersonal 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 

Ledamöterna Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2019-10-24 att ta fram nya riktlinjer för att 

öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill att det sker en kartläggning av 

eventuella risker på de olika skolorna och att man utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som 
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behövs för att öka säkerheten samt att uppdrag ska ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att 

låta skolorna vara låsta, även under pågående verksamhet. 

 

Då Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat motionen till nämnderna för Service, Förskola & 

Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid för yttrande har nämnderna valt att 

inkomma med gemensamt svar. 

 

Förvaltningarna för Service, Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & 

Fritid arbetar kontinuerligt med kartläggning av eventuella säkerhetsrisker i verksamheterna och vidtar 

åtgärder utifrån detta. Förutsättningar för att utforma säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter 

ser olika ut. 

 

Under hösten har kommunens säkerhetssamordnare på förvaltningen för Service tillsammans med 

Förskola och Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid anpassat rutiner med 

särskild inriktning på inrymning i händelse av yttre hot som miljöpåverkan eller angrepp från person 

m.m. På varje förskola och skola har man därefter skapat egna rutiner för detta. Säkerhetsarbetet i 

kommunens förskolor och skolor leds av rektor. I myndighetsansvaret för en skolenhet eller förskola 

ingår att planera för alla eventuella säkerhetsaspekter. Varje förskola och skola har egna 

förutsättningar och säkerhetsrutinerna anpassas därefter, till exempel gällande antal fastigheter, 

lokalernas utformning, förutsättningar för ut- och in-rymningsrutiner och förutsättningar för låsning 

och inre kommunikation.  

 

Gymnasium & Arbetsmarknad har under lång tid kontinuerligt arbetat med att anpassa säkerheten i 

gymnasieskolorna. Sedan våren 2019 har inriktningen varit att arbeta med två huvudspår gällande 

säkerheten: 

(1) Implementering av nya rutiner/handlingsplaner samt (2) utbildningsinsatser inledningsvis och över 

tid. 

En analysgrupp har arbetat med att identifiera risk och sårbarhet, riskbedömning samt riskhantering. 

Utifrån analysunderlaget har därefter åtgärdsförslag tagits fram. 

Arbetet som till viss del har bedrivits tillsammans med Kultur & Fritid har resulterat i två nya 

dokument Trygghet och säkerhet och Rutin för flödet av människor. Utbildningsinsatser för personalen 

sker kontinuerligt, till exempel gällande personsäkerhet, våld och hot i arbetsmiljön, rättigheter och 

skyldigheter samt bemötande för att agera och minimera risk för att hotfull situation eskalerar.   

 

Som ytterligare steg i säkerhetsarbetet har övningar genomförts eller kommer att genomföras på 

samtliga kommunens för-, grund- och gymnasieskolor för att så långt som möjligt vara förberedda på 

krissituationer som kan uppstå.  
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Inställningen till låsta lokaler under pågående verksamhet är differentierad inom de olika 

förvaltningarna. Inom Förskola och Grundskola är uppfattningen att olåsta lokaler ska eftersträvas 

under verksamhetsdagen, detta eftersom verksamheten sker både inomhus och utomhus. 

Säkerhetsarbetet har istället en proaktiv inriktning genom att uppmärksamma personer som verkar vara 

obekanta besökare. Alla medarbetare uppmanas att omedelbart söka kontakt med okända personer för 

att välkomna och förvissa sig om besökets lämplighet. Beredskap finns för att snabbt ompröva 

rutinerna, låsa dörrar samt vid behov vidta nödvändiga åtgärder. 

På Gymnasium & Arbetsmarknad har arbetet fastställt att alla studiebesök ska anmälas, besöksbrickor 

ska delas ut och all behörig personal ska bära synlig bricka/besökskort. Receptionerna på 

gymnasieskolorna ska vara bemannade och flödet av elever, besökare samt personal dirigeras till 

skolornas huvudentréer som är öppna vid bemannad reception, övriga ingångar hålles låsta. Det finns 

även planer på att investera i utökat passersystem med start på Aranäsgymnasiet och det skrivs fram i 

Gymnasium & Arbetsmarknads underlag för budget 2020. Då även Kultur & Fritid och andra aktörer 

nyttjar lokalerna på gymnasieskolorna ska arbetet med utökat passersystem omhänderta även det 

perspektivet. 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivna arbete som genomförts och kontinuerligt genomförs av 

samtliga förvaltningar gällande möjlighet till låsta skolor under pågående verksamhet, kartläggning av 

risker och uppdatering av säkerhetsrutiner samt utbildningsinsatser anses motionen besvarad. 

 

 

Cecilia Magnil  

Utvecklare     
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§ 14 Dnr 2020-00012  

Motion - Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, lärare 
och övrig skolpersonal (SD) 

Beslut 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete 

som genomförts och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar gällande 

kartläggning av risker och åtgärder av uppkomna risker samt uppdatering av 

säkerhetsrutiner tillsammans med utbildningsinsatser på kommunens skolor.    

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2019-10-24 att ta fram nya 

riktlinjer för att öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill 

att det sker en kartläggning av eventuella risker på de olika skolorna och att man 

utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten samt att 

uppdrag ska ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att låta skolorna vara 

låsta, även under pågående verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2020-01-30 

Motion från Carita Boulwén (SD) – Skolan ska vara en trygg plats för våra elever, 

lärare och övrig skolpersonal 

Förslag till beslut på sammanträdet 

(SD) yrkar bifall till motionen. (S) yrkar på avslag på motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: det liggande förslaget, ett 

bifallsyrkande (SD) och (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att nämndens mening att besluta enligt liggande förslag. 

Protokollsanteckning 

Stefan Jägnert (SD) reserverar sig. Magdalena Sundqvist (S) och Gert Svensson (S) 

reserverar sig.  
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Notering 

Honore Lulendo (S) och Ingela Hansson (S) noterar till protokollet att de stödjer (S) 

förslag.  

 



 

Svar på motion om att skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, 
lärare och övrig skolpersonal 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som 

genomförts och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar gällande kartläggning av 

risker och åtgärder av uppkomna risker samt uppdatering av säkerhetsrutiner tillsammans med 

utbildningsinsatser på kommunens skolor.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2019-10-24 att ta fram nya riktlinjer 

för att öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill att det sker en 

kartläggning av eventuella risker på de olika skolorna och att man utifrån det planerar och 

vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten samt att uppdrag ska ges till berörda 

nämnder att utreda möjligheten att låta skolorna vara låsta, även under pågående verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2020-01-30 

Motion från Carita Boulwén (SD) – Skolan ska vara en trygg plats för våra elever, lärare och 

övrig skolpersonal 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Ledamöterna Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2019-10-24 att ta fram nya riktlinjer 

för att öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill att det sker en 

kartläggning av eventuella risker på de olika skolorna och att man utifrån det planerar och 

vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten samt att uppdrag ska ges till berörda 

nämnder att utreda möjligheten att låta skolorna vara låsta, även under pågående verksamhet. 

 

Då Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat motionen till nämnderna för Service, Förskola 

& Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid för yttrande har 

nämnderna valt att inkomma med gemensamt svar. 

 

Förvaltningarna för Service, Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt 

Kultur & Fritid arbetar kontinuerligt med kartläggning av eventuella säkerhetsrisker i 

verksamheterna och vidtar åtgärder utifrån detta. Förutsättningar för att utforma 

säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter ser olika ut. Med anledning av detta beskrivs 

här både likheter och skillnader inom verksamheternas säkerhetsarbete. 

 

Under hösten har kommunens säkerhetssamordnare på förvaltningen för Service tillsammans 

med Förskola och Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur &Fritid  anpassat 



rutiner med särskild inriktning på inrymning i händelse av yttre hot som miljöpåverkan eller 

angrepp från person m.m. På varje förskola och skola har man därefter skapat egna rutiner för 

detta. Säkerhetsarbetet i kommunens förskolor och skolor leds av varje rektor. I 

myndighetsansvaret för en skolenhet eller förskola ingår att planera för alla eventuella 

säkerhetsaspekter. Varje förskola och skola har egna förutsättningar och säkerhetsrutinerna 

anpassas därefter, till exempel gällande antal fastigheter, lokalernas utformning, 

förutsättningar för ut- och in-rymningsrutiner och förutsättningar för låsning och inre 

kommunikation.  

 

Gymnasium & Arbetsmarknad har under lång tid kontinuerligt arbetat med att anpassa 

säkerheten i gymnasieskolorna. Sedan våren 2019 har inriktningen varit att arbeta med två 

huvudspår gällande säkerheten: 

(1) Implementering av nya rutiner/handlingsplaner samt (2) utbildningsinsatser inledningsvis 

och över tid. 

En analysgrupp har arbetat med att identifiera risk och sårbarhet, riskbedömning samt 

riskhantering. Utifrån analysunderlaget har därefter åtgärdsförslag tagits fram. 

Arbetet som till viss del har bedrivits tillsammans med Kultur & Fritid har resulterat i två nya 

dokument Trygghet och säkerhet och Rutin för flödet av människor. Utbildningsinsatser för 

personalen sker kontinuerligt, till exempel gällande personsäkerhet, våld och hot i 

arbetsmiljön, rättigheter och skyldigheter samt bemötande för att agera och minimera risk för 

att hotfull situation eskalerar.   

 

Som ytterligare steg i säkerhetsarbetet har övningar genomförts eller kommer att genomföras 

på samtliga kommunens för-, grund- och gymnasieskolor för att så långt som möjligt vara 

förberedda på krissituationer som kan uppstå.  

 

Inställningen till låsta lokaler under pågående verksamhet är differentierad inom de olika 

förvaltningarna. Inom Förskola och Grundskola är uppfattningen att olåsta lokaler ska 

eftersträvas under verksamhetsdagen, detta eftersom verksamheten sker både inomhus och 

utomhus. Säkerhetsarbetet har istället en proaktiv inriktning genom att uppmärksamma 

personer som verkar vara obekanta besökare. Alla medarbetare uppmanas att omedelbart söka 

kontakt med okända personer för att välkomna och förvissa sig om besökets lämplighet. 

Beredskap finns för att snabbt ompröva rutinerna, låsa dörrar samt vid behov vidta 

nödvändiga åtgärder. 

På Gymnasium & Arbetsmarknad har arbetet fastställt att alla studiebesök ska anmälas, 

besöksbrickor ska delas ut och all behörig personal ska bära synlig bricka/besökskort. 

Receptionerna på gymnasieskolorna ska vara bemannade och flödet av elever, besökare samt 

personal dirigeras till skolornas huvudentréer som är öppna vid bemannad reception, övriga 

ingångar hålles låsta. Det finns även planer på att investera i utökat passersystem med start på 

Aranäsgymnasiet och det skrivs fram i Gymnasium & Arbetsmarknads underlag för budget 

2020. Då även Kultur & Fritid nyttjar lokalerna på gymnasieskolorna såsom teatern på 

Aranäsgymnasiet och aulan på Elof Lindälv gymnasium behöver arbetet med passerkort 

säkerställa att samnyttjande av lokalerna är möjligt även i framtiden.  

 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivna arbete som genomförts och kontinuerligt genomförs 

av samtliga förvaltningar gällande möjlighet till låsta skolor under pågående verksamhet, 

kartläggning av risker och uppdatering av säkerhetsrutiner samt utbildningsinsatser anses 

motionen besvarad. 
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§ 25 Dnr 2019-04103  

Motion - Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, lärare 
och övrig skolpersonal (SD) 

 
Beslut                                                                                                    
Nämnden för Förskola och Grundskola föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2019-10-24 att ta fram nya 

riktlinjer för att öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill 

att det sker en kartläggning av eventuella risker på de olika skolorna och att man 

utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten samt att 

uppdrag ska ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att låta skolorna vara 

låsta, även under pågående verksamhet. 

 

Yrkande under mötet 

Johan Tolinsson (S) och Ann-Louise Lundqvist (S) yrkar att motionen avslås.  

Niklas Mattsson (KD) yrkar att motionen anses besvarad. 

Ordförande konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut.   

1/ Tillstyrker motionen 

2/ Avslår motionen 

3/ Anser motionen besvarad 

Propositionsordningen godkänns.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden anser 

motionen besvarad. 

Votering begärs och verkställs.  

Ordförande utser förslaget att motionen anses besvarad som huvudförslag.  

 

Beslutsgång i omröstning om motförslag 

Följande propositionsordning godkänns av nämnden.  

Som motförslag ställs förslaget att motionen avslås mot förslaget att motionen 

tillstyrks. Nämnden beslutar att förslaget motionen avslås ska ställas som motförslag.  
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Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2020-04-15 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Ordförande ställer förslaget att motionen anses besvarad mot förslaget att motionen 

avslås under proposition och finner att nämnden beslutar att motionen anses 

besvarad.  

Votering begärs och verkställs.  

 

Beslutsgång i huvudomröstning 

Följande voteringsordning godkänns av nämnden. Ja för motionen anses besvarad. 

Nej för motionen avslås. 

 

Omröstningsresultat i huvudomröstningen. 

Med sex ja, två nej och tre som avstår beslutar nämnden att motionen anses besvarad.  

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Niklas Mattsson (KD)  X   

Johan Tolinsson (S)   X  

Axel Storckenfeldt (M)  X   

Mia Sundvall (M) Per-Axel 

Carlsson (M) 

X   

Karin Green (C)    X 

Jan Eric Knutas (L)  X   

Susanne Andersson 

(SD) 

 X  X 

Anna Karin Granberg 

(SD) 

   X 

Jan Byvik (S)   X  

Summa   6 2 3 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2020-01-30 

Motion från Carita Boulwén (SD) – Skolan ska vara en trygg plats för våra elever, 

lärare och övrig skolpersonal 

Sverigedemokraterna reserverar sig.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 

Datum 

2020-03-18 
Diarienummer 

FG 2019-04103 

 

 

 

 

Lars Sundbom 
0300-835240 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Motion - Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, lärare och övrig 
skolpersonal (SD) 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som genomförts 

och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar gällande kartläggning av risker och åtgärder av 

uppkomna risker samt uppdatering av säkerhetsrutiner tillsammans med utbildningsinsatser på 

kommunens skolor.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2019-10-24 att ta fram nya riktlinjer för att 

öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill att det sker en kartläggning av 

eventuella risker på de olika skolorna och att man utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som 

behövs för att öka säkerheten samt att uppdrag ska ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att 

låta skolorna vara låsta, även under pågående verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2020-01-30 

Motion från Carita Boulwén (SD) – Skolan ska vara en trygg plats för våra elever, lärare och övrig 

skolpersonal 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Ledamöterna Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2019-10-24 att ta fram nya riktlinjer för att 

öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill att det sker en kartläggning av 

eventuella risker på de olika skolorna och att man utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som 

behövs för att öka säkerheten samt att uppdrag ska ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att 

låta skolorna vara låsta, även under pågående verksamhet. 
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Då Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat motionen till nämnderna för Service, Förskola & 

Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid för yttrande har nämnderna valt att 

inkomma med gemensamt svar. 

 

Förvaltningarna för Service, Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & 

Fritid arbetar kontinuerligt med kartläggning av eventuella säkerhetsrisker i verksamheterna och vidtar 

åtgärder utifrån detta. Förutsättningar för att utforma säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter 

ser olika ut. 

 

Under hösten har kommunens säkerhetssamordnare på förvaltningen för Service tillsammans med 

Förskola och Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid anpassat rutiner med 

särskild inriktning på inrymning i händelse av yttre hot som miljöpåverkan eller angrepp från person 

m.m. På varje förskola och skola har man därefter skapat egna rutiner för detta. Säkerhetsarbetet i 

kommunens förskolor och skolor leds av rektor. I myndighetsansvaret för en skolenhet eller förskola 

ingår att planera för alla eventuella säkerhetsaspekter. Varje förskola och skola har egna 

förutsättningar och säkerhetsrutinerna anpassas därefter, till exempel gällande antal fastigheter, 

lokalernas utformning, förutsättningar för ut- och in-rymningsrutiner och förutsättningar för låsning 

och inre kommunikation.  

 

Gymnasium & Arbetsmarknad har under lång tid kontinuerligt arbetat med att anpassa säkerheten i 

gymnasieskolorna. Sedan våren 2019 har inriktningen varit att arbeta med två huvudspår gällande 

säkerheten: 

(1) Implementering av nya rutiner/handlingsplaner samt (2) utbildningsinsatser inledningsvis och över 

tid. 

En analysgrupp har arbetat med att identifiera risk och sårbarhet, riskbedömning samt riskhantering. 

Utifrån analysunderlaget har därefter åtgärdsförslag tagits fram. 

Arbetet som till viss del har bedrivits tillsammans med Kultur & Fritid har resulterat i två nya 

dokument Trygghet och säkerhet och Rutin för flödet av människor. Utbildningsinsatser för personalen 

sker kontinuerligt, till exempel gällande personsäkerhet, våld och hot i arbetsmiljön, rättigheter och 

skyldigheter samt bemötande för att agera och minimera risk för att hotfull situation eskalerar.   

 

Som ytterligare steg i säkerhetsarbetet har övningar genomförts eller kommer att genomföras på 

samtliga kommunens för-, grund- och gymnasieskolor för att så långt som möjligt vara förberedda på 

krissituationer som kan uppstå.  

 

Inställningen till låsta lokaler under pågående verksamhet är differentierad inom de olika 

förvaltningarna. Inom Förskola och Grundskola är uppfattningen att olåsta lokaler ska eftersträvas 

under verksamhetsdagen, detta eftersom verksamheten sker både inomhus och utomhus. 
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Säkerhetsarbetet har istället en proaktiv inriktning genom att uppmärksamma personer som verkar vara 

obekanta besökare. Alla medarbetare uppmanas att omedelbart söka kontakt med okända personer för 

att välkomna och förvissa sig om besökets lämplighet. Beredskap finns för att snabbt ompröva 

rutinerna, låsa dörrar samt vid behov vidta nödvändiga åtgärder. 

På Gymnasium & Arbetsmarknad har arbetet fastställt att alla studiebesök ska anmälas, besöksbrickor 

ska delas ut och all behörig personal ska bära synlig bricka/besökskort. Receptionerna på 

gymnasieskolorna ska vara bemannade och flödet av elever, besökare samt personal dirigeras till 

skolornas huvudentréer som är öppna vid bemannad reception, övriga ingångar hålles låsta. Det finns 

även planer på att investera i utökat passersystem med start på Aranäsgymnasiet och det skrivs fram i 

Gymnasium & Arbetsmarknads underlag för budget 2020. Då även Kultur & Fritid och andra aktörer 

nyttjar lokalerna på gymnasieskolorna ska arbetet med utökat passersystem omhänderta även det 

perspektivet. 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivna arbete som genomförts och kontinuerligt genomförs av 

samtliga förvaltningar gällande möjlighet till låsta skolor under pågående verksamhet, kartläggning av 

risker och uppdatering av säkerhetsrutiner samt utbildningsinsatser anses motionen besvarad. 
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Nämnden för Service Datum  

2020-03-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 27 Dnr 2020-00010  

Begäran om yttrande - Motion - Skolan ska vara en trygg och säker 
plats för våra elever, lärare och övrig skolpersonal (SD) 

Beslut 

Nämnden för Service beslutar att godkänna det gemensamma svaret från 

förvaltningen för Service, Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad 

samt Kultur & Fritid på motionen daterad 2019-10-24 - Skolan ska vara en trygg och 

säker plats för våra elever, lärare och övrig skolpersonal (SD) samt översänder svaret 

till Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) med flera föreslår i motion daterad 2019-10-24, att ta fram nya 

riktlinjer för att öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill 

att det sker en kartläggning av eventuella risker på de olika skolorna och att man 

utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten, samt att 

uppdrag ska ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att låta skolorna vara 

låsta, även under pågående verksamhet.  

Förvaltningen för Service ansvar för kommunens brandlarm, inbrottslarm, 

passersystem och kamerabevakning. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

Datum 

2020-03-10 
Diarienummer 

SE 2020-00010 

 

 

 

Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Begäran om yttrande - Motion - Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra 
elever, lärare och övrig skolpersonal (SD) 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Service beslutar att godkänna det gemensamma svaret från förvaltningen för Service, 

Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid på motionen daterad 

2019-10-24  - Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, lärare och övrig skolpersonal 

(SD) 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna Carita Boulwén (SD) med flera föreslår i motion 2019-10-24 att ta fram nya riktlinjer för 

att öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill att det sker en kartläggning av 

eventuella risker på de olika skolorna och att man utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som 

behövs för att öka säkerheten samt att uppdrag ska ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att 

låta skolorna vara låsta, även under pågående verksamhet. 

Förvaltningen för Service ansvar för kommunens brandlarm, inbrottslarm, passersystem och 

kamerabevakning. 

Service fastigheter ansvarar för installation av brandlarm samt att anläggningen är ändamålsenlig och 

följer gällande säkerhetsföreskrifter, regelbunden prövning av att anläggningen fungerar 

ändamålsenligt. Ansvarar för driftkostnader för brandlarm, tecknar avtal med räddningstjänsten om 

anslutning av automatlarm. Genomför åtgärder som räddningstjänsten kräver. Tecknar och bekostar 

serviceavtal. 

 

Förebyggande brandskyddsarbete  

För att hålla en jämn och skälig brandskyddsnivå enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) bedrivs ett 

systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i kommunen. Service tillhandhåller tjänst för samordning kring 

SBA och utbildar i brandkunskap och HLR för kommunens personal  

Fokus ligger på stöd till verksamheterna och omfattar rutiner, utbildning, mallar, och checklistor 
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Det omfattar:  

· Ansvar och organisation  

· Riskanalys  

· Beredskap vid brand  

· Dokumentation  

· Utbildning och övning  

· Uppföljning och egenkontroll 

 

Service har på uppdrag från GA, hjälpt till med att genomföra riskanalyser för Aranäs gymnasiet och 

Lindälvsgymnasiet.  

 

Service ansvarar för installation och driftkostnader av inbrottslarm i form av ett grundskydd. 

Reparation och utbyte av alla slag samt tecknar och bekostar serviceavtal 

 

Service tillhandhåller de tekniska förutsättningarna kring passersystem och ansvarar för installation 

och driftkostnader.  

 

Att låsa skolor som har passersystem under pågående verksamhet är möjligt ur ett tekniskt perspektiv. 

Det man bör tänka på vid ett sådant beslut är att det kommer att öka den administrativa delen kring 

passerkort för elever. Något som Service inte är bemannade för att göra. Borttappade kort skall ersättas 

och nya delas ut. Det är möjligt att tidsbegränsa elevkort under vissa tider då elever har tillträde till 

skolan.  

Elever kommer inte ges möjlighet till att larma av skolan utan endast kunna passera dörrar som är låsta 

under vissa tider på dygnet. 

 

Det man bör beakta med vid beslut är att låsta dörrar under verksamhetstid inte kommer få den 

effekten, att inga obehöriga tar sig in på skolan. Vill obehöriga personer ta sig in på skolan väntar man 

tills någon elev/personal passerar ut/in genom dörren då kan man gå rakt in i skolan. Alternativt 

passera in samtidigt som behörig person passerar. Vill man säkerställa att endast behörig person kan 

passera får man installera någon form av slussystem där det endast går att passera 1 person åt gången. 
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Det pågår arbete med att ta fram objektsanpassande inrymningsrutiner för samtliga skolor i 

Kommunen. Rutinen kommer fokusera på ett snabbt agerande av personal på plats. 

 Hur man påkallar att inrymning ska ske  

 Hur man låser skolan  

 Hur man stänger av ventilationen  

 

Service kommer att; 

-Tillsammans med verksamheterna se över utrustning för att påkalla inrymning, exempel på utrustning 

kan vara allanrop eller megafon. 

-Installera paniklåsning på de skolor som har passersystem, för att man snabbt skall kunna låsa 

passersystemet. På de skolor som saknar passersystem låser man manuellt.  

-Installera en knapp för avstängning av ventilationen, för att verksamheterna lätt ska kunna utföra 

avstängning själva. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Lovisa Eld     Johan Burman  

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2019-12-03 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 401 Dnr 2019-00804  
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att skolan ska 
vara trygg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Förskola & 
Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Service och 
nämnden för Kultur & Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) m.fl. inkom den 24 oktober 2019 med en motion om att ta fram 
nya riktlinjer för öka säkerheten i Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill 
att det sker en kartläggning av eventuella risker på de olika skolorna och att man 
utifrån det planerar och vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten samt att 
uppdrag ska ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att låta skolorna vara 
låsta, även under pågående verksamhet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2019 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 168 Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) 
Motion från Carita Boulwén (SD) 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
nämnden för Service och nämnden för Kultur & Fritid 
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Kommunfullmäktige Datum 
2019-11-05 

   

 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 
§ 168 

Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att skolan ska 
vara en trygg och säker plats för våra elever, lärare och övrig 
skolpersonal 
Dnr KS/2019:804 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne Andersson (SD) har 
inkommit med en motion om att ta fram nya riktlinjer för öka säkerheten i 
Kungsbackas kommunala skolor. Motionärerna vill att det sker en kartläggning 
av eventuella risker på de olika skolorna och att man utifrån det planerar och 
vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten samt att uppdrag ska ges till 
berörda nämnder att utreda möjligheten att låta skolorna vara låsta, även under 
pågående verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl., 2019-11-04 
 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan 
remitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
 
 



~ver~ede~sca,~r~terr 

Motion till Kungsbacka kommunfullmäktige Kungsbacka 191024 

Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, lärare och övrig skolpersonal 

Både FN:s barnkonvention och skollagen slår fast att alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan. 

Vi har dock tyvärr en samhällsutveckling där hot och våld ökar och som vi ser även återspeglar sig på 

våra skolor runt om i landet, så även i Kungsbacka. 

Narkotika florerar i kommunen, där försäljning och användning även sker i och i nära anslutning till 

våra skolor. Och vi har på kort tid haft ett flertal incidenter i skolan, där hot, knivbråk och misshandel 

skett. Obehöriga kan lätt ta sig in på våra skolor, och elever vittnar bland annat om att personer går 

in och äter på skolorna trots att de inte hör dit. 

Vi politiker har därför en viktig uppgift, vi måste agera och arbeta förebyggande för att minimera 

riskerna för att någon riktigt allvarlig händelse kan komma att ske på någon av våra skolor i 

kommunen. 

Vi i Sverigedemokraterna anser därmed att det snarast måste ske en genomlysning av säkerhetsläget 

på våra skolor och att rätt åtgärder sätts in. 

Genomlysningen bör bland annat fokusera på tillträdesmöjligheter, avvisning av obehöriga samt 

handlingsplaner vid extraordinära händelser. Kanske behöver vi införa ett hållbart system för att 

förhindra allmänhetens tillträde till skolorna. Målet är en trygg och stärkt säkerhet för våra elever 

och lärare. 

Sverigedemokraterna iKungsbacka föreslår med anledning av ovanstående fullmäktige besluta 

-Att nya riktlinjer för ökad säkerhet i Kungsbackas kommunala skolor tas fram 

- Att en kartläggning av eventuel la risker på de olika skolorna görs och att man utifrån det planerar 

och vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten 

- Att berörda nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheten att låta skolorna vara låsta, även under 

pågående verksamhet 

Carita Bo~►lwen (SD) 

Roger Krantz (SD) 

Susanne Andersson (SD) 

Anna-Karin Granberg (SD) 

Sverigedemokraterna Kungsbacka 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 6 Dnr 2021-01101 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser att kommun alltid ska 
begära utdrag ur Polisens belastningsregister inför nyanställning av medarbetare som 
i sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & 
Omsorgs verksamhet. Detta med hänvisning till att det bidrar till ett ökat skydd för 
den enskilde omsorgstagaren. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Service i 
uppdrag att ta fram rutiner för att begära utdrag ur Polisens belastningsregister inför 
nyanställning av medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare 
inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den del som avser att kommunen 
alltid ska begära utdrag ur Polisens belastningsregister inför nyanställningar av 
medarbetare inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad samt för arbete 
inom Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium med hänvisning till att detta 
i enlighet med skollagens reglering redan är obligatoriskt.  

Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att kommunen ska begära 
in utdrag ur Polisens belastningsregister för redan anställd personal samt fortlöpande 
begära in utdrag från belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som 
det berör med hänvisning till att arbetsgivaren, av juridiska skäl samt integritetsskäl, 
inte bör kräva registerutdrag av redan anställd personal. 

Reservation 
Stefan Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) har i en 
motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 november 2021 föreslagit att 
kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom 
förvaltningen för Vård & Omsorg samt vid nyanställning inom förvaltningen för 
Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive 
särgymnasium. 

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret 
för redan anställd personal inom förvaltningen för Vård & Omsorg och Kungsbackas 
gymnasium inklusive särgymnasium samt att kommunen fortlöpande ska kräva in 
utdrag från belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som det berör.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-11 
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Nämnden för Service 2022-10-20, § 94 
Nämnden för Service yttrande, 2022-10-05 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 24 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-02-23, § 18   
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 407 
Kommunfullmäktige 2021-11-30, § 158 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka kommun, 2021-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Hansson (C), Emanuel Forsell (M) och Fredrik Kollberg (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings respektive Stefan Jägnerts (SD) om bifall till 
motionen. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag.  



 
 

Datum 

2022-11-11 
Diarienummer 

KS 2021-01101 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Sara Hjerpe 
0300-83 40 04 
HR-generalist förvaltning 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser att kommun alltid ska begära utdrag ur 
Polisens belastningsregister inför nyanställning av medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med 
omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. Detta med hänvisning till att det 
bidrar till ett ökat skydd för den enskilde omsorgstagaren. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Service i uppdrag att ta fram 
rutiner för att begära utdrag ur Polisens belastningsregister inför nyanställning av medarbetare som i 
sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den del som avser att kommunen alltid ska begära 
utdrag ur Polisens belastningsregister inför nyanställningar av medarbetare inom förvaltningen för 
Gymnasium & Arbetsmarknad samt för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive 
särgymnasium med hänvisning till att detta i enlighet med skollagens reglering redan är obligatoriskt.  

Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att kommunen ska begära in utdrag ur 
Polisens belastningsregister för redan anställd personal samt fortlöpande begära in utdrag från 
belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som det berör med hänvisning till att 
arbetsgivaren, av juridiska skäl samt integritetsskäl, inte bör kräva registerutdrag av redan anställd 
personal. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) har i en motion som anmäldes 
i kommunfullmäktige den 9 november 2021 föreslagit att kommunen ska begära in utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning inom förvaltningen för Vård & Omsorg samt vid nyanställning 
inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium 
inklusive särgymnasium. 

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret för redan anställd 
personal inom förvaltningen för Vård & Omsorg och Kungsbackas gymnasium inklusive 
särgymnasium samt att kommunen fortlöpande ska kräva in utdrag från belastningsregistret för de 
anställda inom de verksamheter som det berör.  
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Service, 
Kommunledningskontoret: HR 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-11 
Nämnden för Service 2022-10-20, § 94 
Nämnden för Service yttrande, 2022-10-05 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 24 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-02-23, § 18   
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 407 
Kommunfullmäktige 2021-11-30, § 158 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
Kungsbacka kommun, 2021-11-01 

Beskrivning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) har i en motion som anmäldes 
i kommunfullmäktige den 9 november 2021 föreslagit att kommunen ska begära in utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning inom förvaltningen för Vård & Omsorg samt vid nyanställning 
inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium 
inklusive särgymnasium.  

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret för redan anställd 
personal inom förvaltningen för Vård & Omsorg och Kungsbackas gymnasium inklusive 
särgymnasium samt att kommunen fortlöpande ska kräva in utdrag från belastningsregistret för de 
anställda inom de verksamheter som det berör.  

Motionen har remitterats till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Service för yttrande. 

Nämndernas yttranden 

Anställningar inom gymnasium och gymnasiesärskola 
För nyanställning inom gymnasium och gymnasiesärskola föreskriver skollagens (2010:800) 2 kap. 31 
§ första stycket att registerkontroll är obligatoriskt för alla som erbjuds en anställning. Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad anger i sitt yttrande över motionen att för detta finns det redan 
upparbetade och tydliga rutiner inom verksamheten.  
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Anställningar inom vård och omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg framhåller i sitt yttrande att frågan om registerkontroll av personal som 
utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning har utretts vid 
ett flertal tillfällen. Bland annat i betänkandet om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 
2019:19). I betänkandet lämnar utredaren förslag på författningsstöd för att inhämta registerutdrag. 
Utredningen har i dagsläget inte resulterat i någon lagstiftning som reglerar inhämtandet av 
registerutdrag för anställningar inom vård och omsorg. 

Nämnden för Vård & Omsorg bifaller i sitt yttrande över motionen förslaget att utdrag ur Polisens 
belastningsregister ska begäras inför varje nyanställning av medarbetare som i sitt arbete har kontakt 
med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. 

Nämnden för Service yttrande 
Eftersom det under beredningen av motionen framkommit att även medarbetare inom förvaltningen för 
Service kan komma att omfattas av kravet på utdrag ur Polisens belastningsregister inför nyanställning 
av medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & 
Omsorgs verksamhet remitterades motionen även till nämnden för Service för yttrande.  

Nämnden för Service framhåller i sitt yttrande att många av förvaltningens medarbetare vistas och 
verkar inom verksamheter som regleras av olika lagstiftningar med krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister. Utifrån gällande lagstiftning begärs därför redan utdrag ur Polisens 
belastningsregister vid nyanställning av medarbetare inom verksamheterna för lokalvård, måltid, 
fastighet och Digitalt Center. Nämnden framhåller vidare att för detta arbete finns det också tydliga 
rutiner. 

Reglering för redan anställd personal 
Nämnden för Vård & Omsorg framhåller i sitt yttrande att lagstiftningen i dagsläget inte innehåller 
någon reglering kring vad som gäller för redan anställd personal när det gäller utdrag ur 
belastningsregistret. Lagstiftaren har i förarbetena sagt att dessa inte bör omfattas av lagen av hänsyn 
till den personliga integriteten. Till skillnad från en arbetssökande kan en redan anställd inte välja att 
avstå från att lämna registerutdraget.  

I betänkande om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) genomfördes en kartläggning av 
förekomsten av arbetsgivares registerkontroll. Kartläggningen visade att det var ovanligt att kommuner 
utför registerkontroll av redan anställd personal. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (nuvarande 
Sveriges kommuner och Regioner) instämde i det utredningsförslag som föreslog att det skulle införas 
en begränsning mot arbetsgivares möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret från 
arbetssökande och arbetstagare utan uttryckligt lagstöd. Utredningen resulterade inte i någon förändrad 
lagstiftning i detta avseende. 
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Arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet, det vill säga en arbetsledningsrätt. I brist på 
lagstadgat förbud mot att begära registerutdrag gäller just arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det 
innebär att arbetsgivaren får kräva registerutdrag om denne har ett särskilt intresse av detta, men under 
förutsättning att arbetsgivarens intresse väger tyngre än den anställdes intresse för den personliga 
integriteten. Det innebär att intresseavvägning alltid måste göras mellan arbetsgivarens intresse och 
den anställdes intresse för personlig integritet. Om intresset för den personliga integriteten väger 
tyngst, har arbetsgivaren inte rätt att kräva registerutdrag. Lagstiftaren har i samband med att lagkravet 
på registerkontroll vid anställning av personal inom skola och förskola konstaterat det skulle vara ett 
alltför stort intrång i den personliga integriteten att kontrollera personer som redan är anställda. Den 
uppfattningen har också kommit till uttryck i efterföljande statliga utredningar rörande registerkontroll 
av anställda.  

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning delar nämnden för Vård & Omsorgs bedömning att krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister ska införas och gälla för nyanställning av medarbetare som i sitt arbete 
kommer i kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. Detta att 
det bidrar till ett ökat skydd för den enskilde omsorgstagaren. Säkerheten bedömer kommunstyrelsens 
förvaltning är lika väsentlig att stärka för omsorgstagare inom Vård & Omsorg som för barn inom våra 
förskole-, skol- och LSS-verksamheter.  

Samtidigt är det viktigt att framhålla att ett krav på utdrag ur Polisens belastningsregister inför varje 
nyanställning av medarbetare som i sitt arbete har kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för 
Vård & Omsorgs verksamhet också kommer att träffa nyanställning av medarbetare inom 
förvaltningen för Service som i sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare, till exempel 
lokalvårdare. Det innebär också att vid byte av tjänst inom kommunen till ett omsorgstagarnära arbete 
inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet ska även befintliga medarbetare uppvisa utdrag 
ur belastningsregistret. 

Att det saknas uttryckligt lagstöd för att begära registerutdrag vid anställning inom Vård & Omsorgs 
verksamhetsområden innebär att det krävs en noggrann analys vid utformandet av de rutiner som ska 
tillämpas. Uppgifter om brott regleras särskilt i allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, eftersom 
den sortens uppgifter anses vara mycket integritetskänsliga. Även om kommunen i egenskap av 
myndighet har möjlighet att behandla sådana uppgifter utan uttryckligt lagstöd måste behandlingen ha 
stöd i GDPR. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att behandlingen kan motiveras av den lagliga 
grunden ”uppgift av allmänt intresse”. Alternativt kan arbetssättet utformas så att uppgifterna inte 
”behandlas” i GDPR:s, exempelvis genom att belastningsregister visas upp, men inte samlas in. En 
närmare analys av dessa frågor måste genomföras i samband med att Vård & Omsorg utformar de 
rutiner som ska gälla.  

Analysen måste också omfatta vilken typ av belastningsregister som ska visas upp. Den sortens utdrag 
som visas upp i samband med anställning inom förskola och skola omfattar enbart viss typ av 
våldsbrottslighet och barnpornigrafibrott. Vid arbete med äldre och funktionshindrade personer kan 
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även annan brottslighet, som exempelvis bedrägeribrott, vara relevant. Samtidigt finns det risk att ett 
allmänt utdrag ur belastningsregistrets innehåller fler uppgifter än som är nödvändigt, vilket medför 
svårigheter ur integritetsynvinkel och innebära som tillämpningsproblem för anställande chef. Även 
detta behöver utredas vid framtagandet av rutinerna. 

Eftersom skollagens (2010:800) 2 kap. 31 § första stycket anger att registerkontroll är obligatoriskt för 
alla som erbjuds en anställning inom gymnasium och gymnasiesärskola anses motionen besvarad i 
denna del. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är vidare att arbetsgivaren, utifrån en avvägning mellan 
den anställdes personliga integritet och arbetsgivarens intresse, generellt inte kan kräva registerutdrag 
från redan anställd personal. Detta gäller således även fortlöpande registerkontroll av redan anställd 
personal. Motionen bör i denna del avslås. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 94 Dnr 2022-00229 
Begäran om yttrande - Motion om utdrag ur belastningsregistret (KS 
2021-01101) 

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss - Motion om 
utdrag ur belastningsregistret (KS 2021-01101), daterat 2021-11-01 och översänder 
det som sitt svar till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Sverigedemokraternas (SD) 
motion gällande utdrag ur belastningsregistret. 

Motionärerna yrkar  

 att Kungsbacka kommun alltid begär in utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom vård och omsorg  

 att Kungsbacka kommun begär in utdrag ur belastningsregistret för redan 
anställda inom vård och omsorg  

 att Kungsbacka kommun alltid begär in utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom Gymnasie- och arbetsmarknad för arbete inom 
Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium.  

 att Kungsbacka kommun begär in utdrag ur belastningsregistret för redan 
anställda inom Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium  

 att Kungsbacka kommun fortlöpande kräver in utdrag från 
belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som det berör 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss - Motion om utdrag ur 
belastningsregistret (KS 2021-01101) 
 
(E-post) - Begäran om yttrande - Motion om utdrag ur belastningsregistret 
 
Begäran om yttrande - Nämnden för Service - Motion om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning i Kungsbacka kommun 
 
(Sverigedemokraterna) (Motion) Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
Kungsbacka kommun 
 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 158) - Anmälan om motion från Carita Boulwén 
(SD) om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
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(KSAU) - (Beslut § 407) - Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om 
utdrag ur belastningsregistret vid anställning i Kungsbacka kommun 
 
Begäran om yttrande - Nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 
 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 158) - Anmälan om motion från Carita Boulwén 
(SD) om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
(Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad) (Beslut, § 18) Yttrande över motion - 
Utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
 
(Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad) - (Tjänsteskrivelse) - Yttrande 
över motion - Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka 
kommun 
 
(Nämnden för Vård & Omsorg) - (Beslut, § 24) -  Yttrande över motion - Utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
(Förvaltningen för Vård & Omsorg) - (Tjänsteskrivelse) - Yttrande över motion - 
Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Carita Boulwén 
(SD) om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse - Remittering av motion till nämnden för 
Service - (Motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka kommun) 
 
(KSAU) - (Beslut § 270) - Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om 
utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-10-05 
Diarienummer 

SE 2022-00229 
 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss: Motion om utdrag ur 
belastningsregistret (KS 2021-01101) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service anser motionen besvarad avseende att utdrag ur Polisens 
belastningsregister genomförs inför varje nyanställning av medarbetare inom Vård- och Omsorg samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 
 
Nämnden för Service avslår motionen avseende utdrag ur Polisens belastningsregister 
för befintliga anställda med hänvisning till att arbetsgivaren inte kan kräva 
registerutdrag av redan anställd personal. 
 
 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Många av förvaltningen för Service medarbetare vistas och verkar inom verksamheter som regleras av 
olika sorters lagstiftning. Inom flera av förvaltningens verksamheter innebär dessutom en anställning 
att medarbetaren kan verka och vistas i olika miljöer/verksamheter, exempelvis arbete på en skola ena 
dagen och arbete i lokaler där LSS-verksamhet bedrivs en annan dag. 

Utifrån gällande lagstiftning kring arbete med minderåriga och beaktanden av de specifika 
förutsättningar som råder inom förvaltningen för Service, begärs redan utdrag ur polisens 
belastningsregister vid nyanställning av medarbetare inom verksamheterna Lokalvård, Måltid, 
Fastighet och Digitalt Center. För detta finns en tydlig rutin.   

När det gäller registerkontroll för redan anställd personal har frågan utretts ett flertal gånger av 
lagstiftaren men det saknas i dagsläget laglig reglering på området. Bedömningen är dock att 
arbetsgivaren, utifrån en avvägning mellan den anställdes personliga integritet och arbetsgivarens 
intresse, generellt inte kan kräva registerutdrag från redan anställda medarbetare. Detta gäller således 
även fortlöpande registerkontroll av anställd personal.  

 

Karl Persson  
tillförordnad förvaltningschef 
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Johan Burman       Sandra Ohlsson 

Tillförordnad biträdande förvaltningschef    HR & Kommunikationschef 

 



 
 

Datum 

2022-10-04 
Diarienummer 

SE 2022-00229 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om utdrag ur belastningsregistret (KS 2021-01101) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss - Motion om utdrag ur 
belastningsregistret (KS 2021-01101), daterat 2021-11-01 och översänder det som sitt svar till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Sverigedemokraternas (SD) motion gällande 
utdrag ur belastningsregistret. 

Motionärerna yrkar  

 Att Kungsbacka kommun alltid begär in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom 
vård och omsorg  

 Att Kungsbacka kommun begär in utdrag ur belastningsregistret för redan anställda inom vård 
och omsorg  

 Att Kungsbacka kommun alltid begär in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom 
Gymnasie- och arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive 
särgymnasium.  

 Att Kungsbacka kommun begär in utdrag ur belastningsregistret för redan anställda inom 
Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium  

 Att Kungsbacka kommun fortlöpande kräver in utdrag från belastningsregistret för de anställda 
inom de verksamheter som det berör 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss - Motion om utdrag ur 
belastningsregistret (KS 2021-01101) 
 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (3) 

 

(E-post) - Begäran om yttrande - Motion om utdrag ur belastningsregistret 
 
Begäran om yttrande - Nämnden för Service - Motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
i Kungsbacka kommun 
 
(Sverigedemokraterna) (Motion) Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka 
kommun 
 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 158) - Anmälan om motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
(KSAU) - (Beslut § 407) - Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning i Kungsbacka kommun 
 
Begäran om yttrande - Nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 158) - Anmälan om motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
(Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad) (Beslut, § 18) Yttrande över motion - Utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning 
 
(Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad) - (Tjänsteskrivelse) - Yttrande över motion - Utdrag 
ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
(Nämnden för Vård & Omsorg) - (Beslut, § 24) -  Yttrande över motion - Utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
(Förvaltningen för Vård & Omsorg) - (Tjänsteskrivelse) - Yttrande över motion - Utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
 
Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse - Remittering av motion till nämnden för Service - 
(Motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka 
kommun) 
 
(KSAU) - (Beslut § 270) - Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Många av förvaltningen för Service medarbetare vistas och verkar inom verksamheter som regleras av 
olika sorters lagstiftning. Inom flera av förvaltningens verksamheter innebär dessutom en anställning 
att medarbetaren kan verka och vistas i olika miljöer/verksamheter, exempelvis arbete på en skola ena 
dagen och arbete i lokaler där LSS-verksamhet bedrivs en annan dag. 

Utifrån gällande lagstiftning kring arbete med minderåriga och beaktanden av de specifika 
förutsättningar som råder inom förvaltningen för Service, begärs redan utdrag ur polisens 
belastningsregister vid nyanställning av medarbetare inom verksamheterna Lokalvård, Måltid, 
Fastighet och Digitalt Center. För detta finns en tydlig rutin.   

När det gäller registerkontroll för redan anställd personal har frågan utretts ett flertal gånger av 
lagstiftaren men det saknas i dagsläget laglig reglering på området. Bedömningen är dock att 
arbetsgivaren, utifrån en avvägning mellan den anställdes personliga integritet och arbetsgivarens 
intresse, generellt inte kan kräva registerutdrag från redan anställda medarbetare. Detta gäller således 
även fortlöpande registerkontroll av anställd personal.  

 

 

 

Karl Persson  
tillförordnad förvaltningschef 

 

Johan Burman       Sandra Ohlsson 

Tillförordnad biträdande förvaltningschef    HR & Kommunikationschef 
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§ 270 Dnr 2021-01101 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Service för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) inkom den 1 
november 2021 med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 november 
2021. Motionärerna vill att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning inom förvaltningen för Vård & Omsorg samt vid nyanställning 
inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas 
gymnasium inklusive särgymnasium. 

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret 
för redan anställd personal inom förvaltningen för Vård & Omsorg och Kungsbackas 
gymnasium inklusive särgymnasium samt att kommunen fortlöpande ska kräva in 
utdrag från belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som det berör. 

Den 30 november 2021 remitterade kommunstyrelsens arbetsutskott motionen till 
nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. Då 
det under beredningen av motionen framkommit att även medarbetare inom 
förvaltningen för Service kan komma att beröras av beslutet om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister är det kommunledningskontorets bedömning att 
nämnden för Service behöver ges möjlighet att yttra sig över motionen innan den 
behandlas i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-19 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 24 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-02-23, § 18   
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 407 
Kommunfullmäktige 2021-11-30, § 158 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka kommun, 2021-11-01 

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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Beslutet skickas till 
Nämnden för Service 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 24 Dnr 2021-00429 
Remiss: Motion - Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
Kungsbacka kommun (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende att utdrag ur Polisens 
belastningsregister genomförs inför varje nyanställning av medarbetare inom vård 
och omsorg.  

Kommunfullmäktige avslår motionen avseende utdrag ur Polisens belastningsregister 
för befintliga anställda med hänvisning till att arbetsgivaren inte kan kräva 
registerutdrag av redan anställd personal. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) har 
inkommit med en motion om att kommunen alltid ska begära in utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning inom vård och omsorg samt vid nyanställning 
inom gymnasium och arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium 
inklusive särgymnasium.  

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret 
för redan anställda inom vård och omsorg och Kungsbackas gymnasium inklusive 
särgymnasium samt att kommunen fortlöpande ska kräva in utdrag från 
belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som det berör. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad och nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Carita Boulwéns (SD) motion om Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
Kungsbacka kommun, 2021-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) yrkar att nämnden, istället för förvaltningens förslag till beslut 

första beslutsmening, beslutar följande: 

Kommunfullmäktige överlämnar frågan om behovet att begära belastningsregister till 
verksamheten inom Vård och Omsorg för att bedöma om behov finns i relation till 
arbetets karaktär och utformning.  

Ermin Škorić (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag andra beslutsmeningen.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Ermin Škorićs (S) ändringsyrkande. Ordföranden (M) 
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prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-02-24 
Diarienummer 

VO 2021-00429 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Johan Sandström 

Personalchef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Remiss: Motion - Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka 
kommun (SD) 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende att utdrag ur Polisens belastningsregister genomförs 
inför varje nyanställning av medarbetare inom vård och omsorg.  

Kommunfullmäktige avslår motionen avseende utdrag ur Polisens belastningsregister för befintliga 
anställda med hänvisning till att arbetsgivaren inte kan kräva registerutdrag av redan anställd personal. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) har inkommit med en motion 
om att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård och 
omsorg samt vid nyanställning inom gymnasium och arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas 
gymnasium inklusive särgymnasium.  

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret för redan anställda 
inom vård och omsorg och Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium samt att kommunen 
fortlöpande ska kräva in utdrag från belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som det 
berör. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad och nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 

Carita Boulwéns (SD) motion om Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka 
kommun, 2021-11-01 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
Frågan har utretts ett flertal gånger av lagstiftaren och i dagsläget finns ingen reglering i lag. 
Bedömningen är dock att arbetsgivaren utifrån en avvägning mellan den personliga integriteten och 
arbetsgivarens intresse, inte kan kräva registerutdrag från redan anställda medarbetare. 
 
När det gäller frågan om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre 
personer eller personer med funktionsnedsättning har frågan utretts i SOU 2019:19, där det lämnas 
förslag på författningsstöd för att inhämta registerutdrag. Utredningen bereds vidare inom 
Regeringskansliet.  
 
Lagstiftningen innehåller inga regler om vad som gäller för redan anställda när det gäller 
brottsregisterutdrag, men lagstiftaren har i förarbetena sagt att dessa inte bör omfattas av lagen av 
hänsyn till den personliga integriteten. Till skillnad från en arbetssökande kan en redan anställd inte 
välja att avstå från att lämna registerutdraget. 
 
I SoU 2014:48 genomfördes en kartläggning av förekomsten av arbetsgivares registerkontroll och den 
visade att det inte var vanligt bland kommunerna att utföra registerkontroll av redan anställda.  
SKL (nuvarande SKR) biföll ovan utredningsförslag, att införa en begränsning mot att arbetsgivare 
begär in belastningsregisterutdrag från arbetssökande och arbetstagare utan uttryckligt lagstöd. 
Utredningen resulterade inte i någon förändrad lagstiftning. 
 
Arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet, det vill säga en arbetsledningsrätt. I brist på 
lagstadgat förbud mot att begära registerutdrag gäller just arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det 
innebär att arbetsgivaren får kräva registerutdrag om denne har ett särskilt intresse av detta, men under 
förutsättning att arbetsgivarens intresse väger tyngre än den anställdes intresse för den personliga 
integriteten. Det måste alltså göras en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse och den 
anställdes intresse för personlig integritet. Om intresset för den personliga integriteten väger tyngst, 
har arbetsgivaren inte rätt att kräva registerutdrag. 
 

 

Arian Faily      Johan Sandström 

Förvaltningschef     Personalchef 
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§ 18 Dnr 2021-00283 
Begäran om yttrande - Motion om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka kommun 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anser motionen besvarad. 

Reservationer 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet. Carita Boulwén (SD), Tommy 
Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) föreslår i motion 2021-11-01 Dnr 2021-
01101 att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas 
gymnasium inklusive gymnasiesärskola. Vidare föreslår motionärerna att kommunen 
ska begära in utdrag ur belastningsregistret för redan anställda inom Kungsbackas 
gymnasium inklusive gymnasiesärskola samt att kommunen fortlöpande ska kräva in 
utdrag från belastningsregistret inom de verksamheter det berör. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31 
Motion angående utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka 
kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Elin Hysén (L) och Emanuel Forsell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) förslag.  

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) 
förslag, och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Violet Dunér (V) stödjer förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



  

Datum 

2022-01-31 
Diarienummer 

GA 2021-00283 
 

 

 
 
Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka 
kommun 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anser motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) föreslår i motion 2021-11-01 
Dnr 2021-01101 att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning 
inom Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive 
gymnasiesärskola. Vidare föreslår motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur 
belastningsregistret för redan anställda inom Kungsbackas gymnasium inklusive gymnasiesärskola 
samt att kommunen fortlöpande ska kräva in utdrag från belastningsregistret inom de verksamheter det 
berör. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31 

Motion angående utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 

 2021-11-01 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) föreslår i motion 2021-11-01 
Dnr 2021-01101 att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning 
inom Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive 
gymnasiesärskola. Vidare föreslår motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur 
belastningsregistret för redan anställda inom Kungsbackas gymnasium inklusive gymnasiesärskola 
samt att kommunen fortlöpande ska kräva in utdrag från belastningsregistret inom de verksamheter det 
berör. 
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När det gäller nyanställning inom gymnasium och gymnasiesärskola föreskriver Skollagen (2010:800), 
2 kap. 31 § första stycket att registerkontroll är obligatorisk för alla som erbjuds en anställning. För 
detta finns en tydlig rutin på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 
 
När det gäller registerkontroll för redan anställd personal har frågan utretts ett flertal gånger av 
lagstiftaren men det saknas i dagsläget laglig reglering på området. Bedömningen är dock att 
arbetsgivaren, utifrån en avvägning mellan den anställdes personliga integritet och arbetsgivarens 
intresse, generellt inte kan kräva registerutdrag från redan anställda medarbetare. Detta gäller således 
även fortlöpande registerkontroll av anställd personal. 
 
 
Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef 
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§ 407 Dnr 2021-01101 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad samt nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech och Susanne Andersson (SD) har inkommit med 
en motion om att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom vård och omsorg samt vid nyanställning inom gymnasium och 
arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium.  

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret 
för redan anställda inom vård och omsorg och Kungsbackas gymnasium inklusive 
särgymnasium samt att kommunen fortlöpande ska kräva in utdrag från 
belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som det berör. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 158 
Motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
inom Kungsbacka kommun, 2021-11-01 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 158 Dnr 2021-01101 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech och Susanne Andersson (SD) har inkommit med 
en motion om att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom vård och omsorg samt vid nyanställning inom gymnasium och 
arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium.  

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret 
för redan anställda inom vård och omsorg och Kungsbackas gymnasium inklusive 
särgymnasium samt att kommunen fortlöpande ska kräva in utdrag från 
belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som det berör. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
inom Kungsbacka kommun, 2021-11-01 

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 



																																																																																																																								Kungsbacka	211101	
	
Motion	angående	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	anställning	inom	Kungsbacka	kommun	
	
För	oss	i	Sverigedemokraterna	är	tryggheten	en	av	de	absolut	viktigaste	frågorna.		
Att	åtgärder	vidtas	för	att	så	långt	det	är	möjligt	garantera	invånarnas	trygghet	och	säkerhet	är	för	
oss	oerhört	viktigt.	Kungsbacka	kommun	har	ett	extra	stort	ansvar	för	att	tillse	att	trygghet	och	
säkerhet	för	de	individer	som	riskerar	att	vara	mer	utsatta	än	andra	särskilt	beaktas,	såsom	barn	och	
unga,	sjuka,	personer	med	funktionsnedsättning	och	äldre	i	behov	av	omsorg.		
	
Vi	har	idag	krav	på	att	utdrag	ur	belastningsregistret	ska	inhämtas	inför	anställning	i	verksamheter	
där	man	arbetar	med	barn,	som	inom	barnomsorg,	för-	och	grundskola,	fritidshem,	LSS-	boende	och	i	
stödboende	för	barn	och	unga.		
	
Den	som	arbetar	med	barn	måste	enligt	Lag	om	registerkontroll	för	personer	som	ska	arbeta	med	
barn	(	2013:852)	visa	upp	ett	utdrag	ur	belastningsregistret.	Däremot	finns	inte	samma	krav	enligt	lag	
när	det	gäller	för	arbete	med	äldre,	något	som	vi	finner	mycket	anmärkningsvärt	då	våra	äldre	kan	
vara	precis	lika	utsatta	och	oskyddade	som	våra	barn.	
			
Vi	i	Sverigedemokraterna	i	Kungsbacka	anser	det	precis	lika	viktigt	att	utdrag	ur	belastningsregistret	
görs	även	när	det	gäller	för	arbete	inom	hemtjänst	och	äldreomsorg.	Kungsbacka	kommun	måste	
därför	säkerställa	att	det	finns	rutiner	som	skyddar	våra	sjuka,	svaga	och	äldre	så	att	de	och	deras	
anhöriga	kan	känna	trygghet	i	den	omsorg	kommunen	ansvarar	för.	
	
För	arbete	inom	gymnasium	och	särgymnasium	anser	vi	också	att	utdrag	ur	belastningsregistret	ska	
inhämtas.	Sedan	2014	gäller	att	registerutdrag	ska	uppvisas	för	anställning	inom	gymnasium	och	
särgymnasium	om	arbetsgivaren	kräver	det,	vilket	vi	anser	är	av	vikt	och	därmed	ska	göras.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	på	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	alltid	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	nyanställning	inom	vård	
och	omsorg		
	
-Att		Kungsbacka	kommun	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	för	redan	anställda	inom	vård	och	
omsorg	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	alltid	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	nyanställning	inom	
Gymnasie-	och	arbetsmarknad	för	arbete	inom	Kungsbackas	gymnasium	inklusive	särgymnasium.	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	för	redan	anställda	inom	
Kungsbackas	gymnasium	inklusive	särgymnasium		
	
-Att	Kungsbacka	kommun	fortlöpande	kräver	in	utdrag	från	belastningsregistret	för	de	anställda	
inom	de	verksamheter	som	det	berör	
	
	
	
	



	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom		
	

	
												Tommy	Bech	(SD)	
	
												Susanne	Andersson	(SD)	
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§ 7 Dnr 2021-01098 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och inför ett krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister inför varje nyanställning av medarbetare som i sitt arbete har 
kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. 
Detta med hänvisning till att det bidrar till ett ökat skydd för den enskilde 
omsorgstagaren.  

Kommunfullmäktige ger nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Service i 
uppdrag att ta fram rutiner för att begära utdrag ur Polisens belastningsregister inför 
nyanställning av medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare 
inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
november 2021 föreslagit att kommunen ska införa ett krav om att uppvisa ett utdrag 
ur Polisens belastningsregister innan anställning kan ske inom förvaltningen för Vård 
& Omsorg. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-10 
Nämnden för Service 2022-10-20, § 96 
Nämnden för Service yttrande, 2022-10-05 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-06, § 271   
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 25 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 407 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 158 
Motion från Agnetha Ernegårds (-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister 
för anställning inom vård och omsorg, 2021-11-04 

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



 
 

Datum 

2022-11-10 
Diarienummer 

KS 2021-01098 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Sara Hjerpe 
0300-83 40 04 
HR-generalist förvaltning 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och inför ett krav på utdrag ur Polisens belastningsregister inför 
varje nyanställning av medarbetare som i sitt arbete har kontakt med omsorgstagare inom 
förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. Detta med hänvisning till att det bidrar till ett ökat 
skydd för den enskilde omsorgstagaren.  

Kommunfullmäktige ger nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Service i uppdrag att ta fram 
rutiner för att begära utdrag ur Polisens belastningsregister inför nyanställning av medarbetare som i 
sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 november 2021 
föreslagit att kommunen ska införa ett krav om att uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister 
innan anställning kan ske inom förvaltningen för Vård & Omsorg. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-10 
Nämnden för Service 2022-10-20, § 96 
Nämnden för Service yttrande, 2022-10-05 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-06, § 271   
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 25 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 407 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 158 
Motion från Agnetha Ernegårds (-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning 
inom vård och omsorg, 2021-11-04 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Service, Kommunledningskontoret: HR 
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Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i motionen som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 november 2021 
föreslagit att kommunen ska införa ett krav om att uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister 
innan anställning kan ske inom förvaltningen för Vård & Omsorg. 

Motionen har remitterats till nämnden för nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Service för 
yttrande. 

Nämndernas yttranden 

Anställningar inom vård och omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg framhåller i sitt yttrande att frågan om registerkontroll av personal som 
utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning har utretts vid 
ett flertal tillfällen. Bland annat i betänkandet av belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 
2019:19). I betänkandet lämnar utredaren förslag på författningsstöd för att inhämta registerutdrag. 
Utredningen har i dagsläget inte resulterat i någon lagstiftning som reglerar inhämtandet av 
registerutdrag för anställningar inom vård och omsorg. 

Nämnden för Vård & Omsorg bifaller i sitt yttrande över motionen förslaget om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister inför varje nyanställning av medarbetare som i sitt arbete har kontakt med 
omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. 

Nämnden för Service yttrande 
Eftersom det under beredningen av motionen framkommit att även medarbetare inom förvaltningen för 
Service kan komma att omfattas av kravet på utdrag ur Polisens belastningsregister inför nyanställning 
av medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & 
Omsorgs verksamhet remitterades motionen även till nämnden för Service för yttrande.  

Nämnden för Service framhåller i sitt yttrande att många av förvaltningens medarbetare vistas och 
verkar inom verksamheter som regleras av olika lagstiftningar med krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister. Utifrån gällande lagstiftning begärs därför redan utdrag ur Polisens 
belastningsregister vid nyanställning av medarbetare inom verksamheterna för lokalvård, måltid, 
fastighet och Digitalt Center. Nämnden framhåller vidare att för detta arbete finns det också tydliga 
rutiner. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning delar nämnden för Vård & Omsorgs bedömning att krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister ska införas och gälla för nyanställning av medarbetare som i sitt arbete 
kommer i kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. Detta att 
det bidrar till ett ökat skydd för den enskilde omsorgstagaren. Säkerheten bedömer kommunstyrelsens 
förvaltning är lika väsentlig att stärka för omsorgstagare inom Vård & Omsorg som för barn inom våra 
förskole-, skol- och LSS-verksamheter. Samtidigt är det viktigt att framhålla att ett krav på utdrag ur 
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Polisens belastningsregister inför varje nyanställning av medarbetare som i sitt arbete har kontakt med 
omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet också kommer träffa 
nyanställning av medarbetare inom förvaltningen för Service som i sitt arbete kommer i kontakt med 
omsorgstagare, till exempel lokalvårdare. Det innebär också att vid byte av tjänst inom kommunen till 
ett omsorgstagarnära arbete inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet ska även befintliga 
medarbetare uppvisa utdrag ur belastningsregistret. 

Att det saknas uttryckligt lagstöd för att begära registerutdrag vid anställning inom Vård & Omsorgs 
verksamhetsområden innebär att det krävs en noggrann analys vid utformandet av de rutiner som ska 
tillämpas. Uppgifter om brott regleras särskilt i allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, eftersom 
den sortens uppgifter anses vara mycket integritetskänsliga. Även om kommunen i egenskap av 
myndighet har möjlighet att behandla sådana uppgifter utan uttryckligt lagstöd måste behandlingen ha 
stöd i GDPR. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att behandlingen kan motiveras av den lagliga 
grunden ”uppgift av allmänt intresse”. Alternativt kan arbetssättet utformas så att uppgifterna inte 
”behandlas” i GDPR:s, exempelvis genom att belastningsregister visas upp, men inte samlas in. En 

närmare analys av dessa frågor måste genomföras i samband med att Vård & Omsorg utformar de 
rutiner som ska gälla.  

Analysen måste också omfatta vilken typ av belastningsregister som ska visas upp. Den sortens utdrag 
som visas upp i samband med anställning inom förskola och skola omfattar enbart viss typ av 
våldsbrottslighet och barnpornigrafibrott. Vid arbete med äldre och funktionshindrade personer kan 
även annan brottslighet, som exempelvis bedrägeribrott, vara relevant. Samtidigt finns det risk att ett 
allmänt utdrag ur belastningsregistrets innehåller fler uppgifter än som är nödvändigt, vilket medför 
svårigheter ur integritetsynvinkel och innebära som tillämpningsproblem för anställande chef. Även 
detta behöver utredas vid framtagandet av rutinerna. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 96 Dnr 2022-00231 
Begäran om yttrande - Motion om krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg (KS 2021-
01098)  

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss - Motion om 
krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
(KS 2021-01098), daterat 2021-11-02 och översänder det som sitt svar till 
Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med motion gällande krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg. 

Undertecknad yrkar på att;  

Kungsbacka kommun snarast inför krav på att alla innan anställning inom Vård & 
Omsorg på våra kommunala V & O boenden i Kungsbacka skall uppvisa ett utdrag 
ur Polisens belastningsregister. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss - Motion om krav på 
utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg (KS 
2021-01098) 
 
(E-post) Begäran om yttrande - Nämnden för Service - Motion om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
Begäran om yttrande - Nämnden för Service - Motion om krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
Motion - Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård 
och omsorg 
 
Bilaga till motion om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning 
inom vård och omsorg - Rutin Katrineholm och Jönköpings kommun 
 
(KSAU) - (Beslut § 406) - Remittering av motion från Agneta Ernegård (-) om krav 
på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
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Begäran om yttrande - Nämnden för Vård & Omsorg - Motion - Krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregistret för anställning inom vård & Omsorg 
 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 157) - Anmälan av motion från  
Agneta Ernegård (-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning 
inom vård och omsorg 
 
(Nämnden för Vård & Omsorg) -  (Beslut, § 25) - Yttrande över motion - Krav på 
utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
(Förvaltningen för Vård & Omsorg) (Tjänsteskrivelse) Yttrande över motion - Krav 
på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
(Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse) - Svar på motion från Agneta Ernegård 
(-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och 
omsorg 
 
(Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse) - Remittering av motion till nämnden 
för Service för yttrande - (Motion från Agneta Ernegård (-) om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg) 
 
(KSAU) - (Beslut § 271) - Remittering av motion från Agneta Ernegård (-) om krav 
på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-10-05 
Diarienummer 

SE 2022-00231 
 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss - Motion om krav på 
utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg (KS 
2021-01098) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service anser motionen besvarad avseende att utdrag ur Polisens 
belastningsregister genomförs inför varje nyanställning av medarbetare inom Vård- och Omsorg samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 
 
 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Många av förvaltningen för Service medarbetare vistas och verkar inom verksamheter som regleras av 
olika sorters lagstiftning. Inom flera av förvaltningens verksamheter innebär dessutom en anställning 
att medarbetaren kan verka och vistas i olika miljöer/verksamheter, exempelvis arbete på en skola ena 
dagen och arbete i lokaler där LSS-verksamhet bedrivs en annan dag. 

Utifrån gällande lagstiftning kring arbete med minderåriga och beaktanden av de specifika 
förutsättningar som råder inom förvaltningen för Service, begärs redan utdrag ur polisens 
belastningsregister vid nyanställning av medarbetare inom verksamheterna Lokalvård, Måltid, 
Fastighet och Digitalt Center. För detta finns en tydlig rutin.   

 

 

 

Karl Persson  
tillförordnad förvaltningschef 

 

Johan Burman       Sandra Ohlsson 

Tillförordnad biträdande förvaltningschef    HR & Kommunikationschef 
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§ 271 Dnr 2021-01098 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg  

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Service för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom den 4 november 2021 med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 9 november 2021. Motionären vill att Kungsbacka kommun 
inför krav om utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning kan ske inom 
förvaltningen för Vård & Omsorg. 

Den 30 november 2021 remitterade kommunstyrelsens arbetsutskott, motionen till 
nämnden för Vård & Omsorg. Då det under beredningen av motionen framkommit 
att även medarbetare inom förvaltningen för Service kan komma att beröras av 
beslutet om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister är det 
kommunledningskontorets bedömning att nämnden för Service behöver ges 
möjlighet att yttra sig över motionen innan den behandlas i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-19 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 25 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 407 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 158 
Motion från Agnetha Ernegårds (-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister 
för anställning inom vård och omsorg, 2021-11-04 

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 
Nämnden för Service 



 
 

Datum 

2022-10-05 
Diarienummer 

SE 2022-00231 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Begäran om yttrande - Motion om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för 
anställning inom vård och omsorg (KS 2021-01098)  
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss - Motion om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg (KS 2021-01098), daterat 2021-11-
02 och översänder det som sitt svar till Kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med motion gällande krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg. 

Undertecknad yrkar på att;  
Kungsbacka kommun snarast inför krav på att alla innan anställning inom Vård & Omsorg på våra 
kommunala V & O boenden i Kba skall uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss - Motion om krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg (KS 2021-01098) 
 
(E-post) Begäran om yttrande - Nämnden för Service - Motion om krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
Begäran om yttrande - Nämnden för Service - Motion om krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
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Motion - Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
Bilaga till motion om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och 
omsorg - Rutin Katrineholm och Jönköpings kommun 
 
(KSAU) - (Beslut § 406) - Remittering av motion från Agneta Ernegård (-) om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
Begäran om yttrande - Nämnden för Vård & Omsorg - Motion - Krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregistret för anställning inom vård & Omsorg 
 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 157) - Anmälan av motion från Agneta Ernegård (-) om krav på 
utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
(Nämnden för Vård & Omsorg) -  (Beslut, § 25) - Yttrande över motion - Krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
(Förvaltningen för Vård & Omsorg) (Tjänsteskrivelse) Yttrande över motion - Krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
(Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse) - Svar på motion från Agneta Ernegård (-) om krav på 
utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 
(Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse) - Remittering av motion till nämnden för Service för 
yttrande - (Motion från Agneta Ernegård (-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för 
anställning inom vård och omsorg) 
 
(KSAU) - (Beslut § 271) - Remittering av motion från Agneta Ernegård (-) om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 
 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
Många av förvaltningen för Service medarbetare vistas och verkar inom verksamheter som regleras av 
olika sorters lagstiftning. Inom flera av förvaltningens verksamheter innebär dessutom en anställning 
att medarbetaren kan verka och vistas i olika miljöer/verksamheter, exempelvis arbete på en skola ena 
dagen och arbete i lokaler där LSS-verksamhet bedrivs en annan dag. 

Utifrån gällande lagstiftning kring arbete med minderåriga och beaktanden av de specifika 
förutsättningar som råder inom förvaltningen för Service, begärs redan utdrag ur polisens 
belastningsregister vid nyanställning av medarbetare inom verksamheterna Lokalvård, Måltid, 
Fastighet och Digitalt Center. För detta finns en tydlig rutin.   

 

 

 

Karl Persson  
tillförordnad förvaltningschef 

 

Johan Burman       Sandra Ohlsson 

Tillförordnad biträdande förvaltningschef    HR & Kommunikationschef 
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2022-03-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 25 Dnr 2021-00428 
Remiss: Motion - Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för 
anställning inom vård och omsorg (-) 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister inför varje nyanställning av medarbetare inom vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa krav om 
att uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning kan ske inom 
Vård & Omsorg och på kommunala vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Agnetha Ernegårds (-) motion om Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för 
anställning inom vård och omsorg, 2021-11-04 

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 



 
 

Datum 

2022-02-24 
Diarienummer 

VO 2021-00428 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Johan Sandström 

Personalchef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Remiss: Motion - Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom 
vård och omsorg (-) 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister inför varje 
nyanställning av medarbetare inom vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa krav om att uppvisa ett 
utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning kan ske inom Vård & Omsorg och på 
kommunala vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 

Agnetha Ernegårds (-) motion om Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom 
vård och omsorg, 2021-11-04 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Frågan har utretts ett flertal gånger av lagstiftaren och i dagsläget finns ingen reglering i lag. 
Bedömningen är dock att arbetsgivaren utifrån en avvägning mellan den personliga integritet och 
arbetsgivarens intresse, inte kan kräva registerutdrag från redan anställda medarbetare. 
 
När det gäller frågan om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre 
personer eller personer med funktionsnedsättning har frågan utretts i SOU 2019:19, där det lämnas 
förslag på författningsstöd för att inhämta registerutdrag. Utredningen bereds vidare inom 
Regeringskansliet.  
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Lagstiftningen innehåller inga regler om vad som gäller för redan anställda när det gäller 
brottsregisterutdrag, men lagstiftaren har i förarbetena sagt att dessa inte bör omfattas av lagen av 
hänsyn till den personliga integriteten. Till skillnad från en arbetssökande kan en redan anställd inte 
välja att avstå från att lämna registerutdraget. 
 
I SoU 2014:48 genomfördes en kartläggning av förekomsten av arbetsgivares registerkontroll och den 
visade att det inte var vanlig bland kommunerna att utföra registerkontroll av redan anställda.  
SKL (nuvarande SKR) biföll ovan utrednings förslag, att införa en begränsning mot att arbetsgivare 
begär in belastningsregisterutdrag från arbetssökande och arbetstagare utan uttryckligt lagstöd. 
Utredningen resulterade inte i någon förändrad lagstiftning. 
 
Arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet, det vill säga en arbetsledningsrätt. I brist på 
lagstadgat förbud mot att begära registerutdrag gäller just arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det 
innebär att arbetsgivaren får kräva registerutdrag om denne har ett särskilt intresse av detta, men under 
förutsättning att arbetsgivarens intresse väger tyngre än den anställdes intresse för den personliga 
integriteten. Det måste alltså göras en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse och den 
anställdes intresse för personlig integritet. Om intresset för den personliga integriteten väger tyngst, 
har arbetsgivaren inte rätt att kräva registerutdrag. 
 

 

Arian Faily      Johan Sandström 

Förvaltningschef     Personalchef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-11-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 406 Dnr 2021-01098 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att införa krav om att uppvisa 
ett utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning kan ske inom Vård & 
Omsorg och på kommunala vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 157 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister 
för anställning inom vård och omsorg, 2021-11-04 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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Kommunfullmäktige Datum  

2021-11-09 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 157 Dnr 2021-01098 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att införa krav om uppvisande 
av ett utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning kan ske inom vård och 
omsorg. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister 
för anställning inom vård och omsorg, 2021-11-04 

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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Kungsbacka kofnjnun. 

.. 

r 

23 ,~t. a~ dessa vag° öv~~° 65 å~ 

12 pe~sone~ mellan 35 - S'0 

S st. vag mellaa~ 18 — 2D e~~ 

Fråga; 

Vad anses Du o~n r it alla inoms V c~Z i I~ungsb~cka skall lä~nn~ ut~~ag f~°ån Pol isens 
belastnings~°egister inan anställning? 

De flesta av de tillsågade tt~°°adåe att d~ita sedan ~a~° ab~i ~o~i~%t. 

.. sv 7 ess t e i t ist . 

14v c~~ å~ ~ v~~ ~~ e~e~~st 1 ~~~so~c s~► ~11%~`'~ a såk ~z de~e~ ~a~ av sP~~i~°~°e vikt. 

c ~E~. v v 
stöt' v . 

- ►Sama~a~fa~ni~t~ av 40 inte~vjuc~de ~cz~° ~l~t 34 .~~~n ville c~~i ~ett~ ~~~~mfö~s 
omgående och seg° det som en ,självkl~~het. 

2` c e s bli e fös° s 
o °e e ~ ,~ ~ ,~j ..lu lay e 

Tilläggas keen ait env e in%e f e ~°bet~ c 2 e~so e~° i~c~a ~ å~ ~? i ..~icngsbacka, 
vilka disekt sva~°ade; 

Absolut, detta skulle ,ge även ass och v~~°a kalleg~a~ ~n Tad try gh~et. 

svaga e; 

Atp e "y .. s pil ~° e ~~' 
o s °'v e re, 
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Undertecknad yrkar på 

Att; 

Kungsbacka kommun snarast inför krav på att alla innan anställning inom Vård & 
Omsorg på våra kommunala V & O boenden i Kba skall uppvisa ett utdrag ur 
Polisens belastningsregister. 

Kungsbacka 2021-11-02 

Agnet Erne 

Bifogar dokument; 
Katrineholm "Rutin för begäran om utdrag ur belastningsregistret inom 
vård-omsorgsförvaltningen" 

Jönköping "Rutin för registerkontroll.." 



Dokumenttyp 

Rutin 
Tillhör Giltig from 

120315 
Beslutad av Ansvarig för beslut om Senast reviderad 

SOClå.1~O1`Vil1~T11I1ge11S revideringar 180704, 1 ~ 1207, 
ledningsgrupp 190926 
Mottagare för info~xr►ation om revideringar 

Socialförvaltningens enhetschefer 

Enligt beslut på ~ocialförvaltnin~en gäller att registerkontroll ska genomföras 
vid nyanställningar av vård- och omsorgspersanal inom funktionshinderomsorgen 
och äldreomso~ge~. Även p~~s~ner som är ~tuella för arbetsiräni~g/omplacering 
eller motsvarande kan omfattas. avet på re~ist~rl~on~-o11 ska ses som en form av 
lämplighetsprövning med syfte ati mimaska riskerna fös att medborgarna utsätts för 
hot, våld, stöld eller annat övergrepp. Utöver Social%rvaltningens beslut stöds 
registerkontrollen inågra fall av lag. I~~t ,gäller v~rksamh~t~r som utför insatser 
enligt 9 § LSS, om de innefattar insatser åt barn (2010:479). Registerkontroll är 
även lagstadgat när det gäller personal vid heja %r vård eller boende (HVB) som 
tar emot barn (2007:171). Med barn menas personer under 18 år. 

Äldreomsorgen 
Vem ska visa registerutdrag? 
Personer som erbjuds anställning och som ska verka i direkt anslutning till 
medborgaren och dennes boende, ska uppvisa registerutdrag. Detta gäller även 
personer som via arbetsrnar~nadsavdelningen (AMA) genomför praktik eller 
motsvarande eller som är aktuella för offentligt sladdat arbete (OSA). 

Hur görs ansökan om r~gis~erutdrag? 
Det är den enskildes ansvar att själv ansöka oja registerutdrag. Det begärs ur 
belas~ningsregisiret via Rikspolisstyrelse. Blankett finns att hämta på 
v~vvww.polisen.se, Tjänster och tillstånd, belastningsregistret —begär utdrag. Det 
registerutdrag som den enskilde ska ansöka om är belastningsregistret %r 
enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1g98:620) om belastningsregister. 

a ne å er 9 1st Ia e (199 :620} a belagt ~reg~ ter? 
BelastningsYegistret innehåller uppgifter om den som 
- genom dorn, beslut, strafföreläggande eller förläggande av ordningsbot ha~-
ålagts påföljd för brott, 
- har ålagts förvandlingsstraff föY böter, 
- med tillämpning av 30 kal 6~ b~°ottsbalken hay fö~~kla~°ais fri f -ån påfö jd, 
- på grund av åklagares beslut enligt 20 kap ?~ rättegångsbalken, 9 eller 17~ 
lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46~ lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall inte hay åtalats för brott eller 
- har meddelats kantaktföYbud enligt lagen om kontaktfö~°bud 



2 

Registerutdraget ska göras i god tid %re anställningens bärj an. Om 
personen i fråga inse mill lämna registerutdrag avbryts det akiuella ärendet med 
omedelbar verkan. egiste~utdraget ska gara ~~igst sex å~~de~ gammalt räknat 
från tidpunkten fös erbjudandet om anställning. 

t° 5 
e s ~it~° t 

Personer sim erbjuds anställning och som ska verba i dire anslutning till 
brukaren och dennes boende, ska uppvisa regist~rrutdrag. Detta gäller även 
personer som via a~bet~marknadsavde~n2~gen (ffi A) genomför praktik eller 
motsvarande eller som är aktuella för offentligt sk}~ddat arbete (OSA). 

Personer som verkar inom verksamheter som utför insatser enligi 9 § LSS om de 
innefattar insatser åt barn, omfattas a~ lagstadgad registerkontroll. Idessa 
verksamheter omfattas samtliga av registerkontroll, även praktikanter oavsett 
ålder. 

Den lagstadgade registerkontrollen gäller även personer anställda ~v annan 
arbetsgivare och som utför arbete inom Socialförvaltningen. Detta kan t e x bli 
aktuellt för yrkesgruppen personliga assistenter. 

ur görs ansökas registeg ttlrag? 
Det är den enskildes ansvar atp själv ansöka om ~egisterutdr~.g. Det begärs ur 
belastningsregistret via Rikspolisstyrelsen. Blant~ett finns att hämta på 
www.polisen.se, Tjänster och tillstånd, ~el~~tni~~~r~~i~tr~t —begär utdrag. Det 
registerutdrag som den enskilde ska ansöka. om är ~l~~t gsre istret lör 
enskild person e 9 stg~cet lagen (199 :620) am belastningsregister. 

Det registerutdrag som enligt lag gäller inom de verksamheter som utför insatser 
enligt ~ § LSS, om de innefattar insatser åt barn, är ett mer begränsat utdrag och 
omfattar vissa brott mot liv och hälsa, människorov, sexualbrott, grovt rån samt 
bampc~~nografibrc~tt. förvaltningen har beslutas att detta registerutdrag inte ska 
användas utan det är istället ovanstående registerutdrag som gäller i samtliga fall 
inom FO. 

Registerutdraget ska göras i god. tid förs anställningens/praktikens början. Om 
personen i fråga inte vill lämna registerutdrag avbryts det aktuella ärendet med 
omedelbar verkan. Registerutdraget ska vara högst sex månades genmall räknat 
från tidpunkten för erbjudandet av anställning/praktik. 

IF(.~ 
Vem ska visa registerutdrag? 
Personer som erbjuds anställning, praktik, arbetsträning eller omplacering 
inom HVB eller stödboende. I andra verksamheter inom IFO där det %rkommer 
kontakt med barn. eller i verksamheter där ansvarig chef bedömer att 
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registerutdrag bör uppvisas gäller el st i s ~ istret föres °l arson enlut 
stycket lie ( :620). 

görs ansöka ~ist~ t rag? 
Det är den enskildes ansvar alt själv ansöka orre registerutdrag. I)et begärs ur 
belastningsregistret vii. Rikspolisstyrelsen. ~lank~~t finni ~.it hämta på 
www.polisen.se, Tjänster och tillstånd, delas gs~-egi~tr~t —begär utdrag. Dei 
registerutdrag som g~ll~r är utdrag ~r 99H -hens —utdrag mii.~stanke- och 
belastningsregi~ier'°. Detta omfattar ärmen utdrag ur missta ~~egistret. 
Registerutdraget ska göras i god tid %re anställningens/praktikens början. Om 
personen i fråga inte vill lärnr~a registerutdrag avbryts det aktuella ärendet med 
omedelbar verkan. RegistePutdraget ska vara högst sex rnånade~ gammalt räknat 
från tidpunkten fös° erbju det av ansiällning/praktik. 

i e å e elest i s~°~ 'eter ~ 'ss~ erg "stir — e 
Registerutdrag och rnisstankersregister begärs i~ vid arbeta ~å -hem. 
Registerutdraget ä~ ett begränsat utdrag. I~~t omfattar grövre brott som 
mord, dråp, misshandel, olaga hot samtliga sexualbrott, bare~pornografibrott 
mm. Misstankeregistret omfattar misstanke om brott för vilket åtal har väckts. 
Detta utdrag kan enbart begäras %r arbete med barn och unga på HVB-hem. För 
en fullständig beskrivning se 22 §fjärde stycket förordningen (1999:1134) om 
belastningsregister och 8 a § fö~o~dningen (1999:1135) om misstankeregister. 

~Iantering ich förva~n~ ~ ~em~nsan~m~. ~°u~iner f~~ förvaltningen 

ur hanteras registe t ra et å socialfä l ingen? 
Registerutdraget lämnas i oöppnad försändelse ti11 ansvarig chef (alternativt 
handledare för praktikanter) och öppnas gemensamt vid detta t211fä~1e. Vid a11a 
former av förseelser överlämnas registerutdraget alltid till ansvarig chef som 
seden samråder med HR-konsult innan vidare beslut fattas. På begäran av den som 
begärt utdraget ska det återlämnas i original ti11 berörd person. Arbetsgivaren tar 
då en kopia av utdraget och arkiverar detta.. 

~° förvaras registerutdrag end stä ing? 
Registerutdraget ska förvaras i personakten. Innehåller utdraget information 
am att personen är dömd, eller att åtal har väckts i de fall då utdrag hjorts ur 
misstankeregistret, omfattas detta av sekretess och läggs då i sekretessmappen. I 
de fall rekrytering avbryts på grund av vad som framkommer i registerutdraget, 
ska utdraget diaria%ras och arkiveras i en årsakt/samlingsakt. Registerutdraget 
skickas i dessa fall till Hämndkansliet. Registerutdraget ska sparas i två år, dels för 
att Socialstyrelsen. ska kunna genomföra kontroller i de fall registerkontrollen är 
lagstadgad, men också för 
att personer som inte erbjudits anställning kan initiera ett ärende hos 
Diskrimineringso~nbud~mannen (ISO} inom en tvåårsperiod. 

3 



r förvar° s B ister t t°~ för e~so er so r aktas fir ra tgk/ 
re~str~ni~/ ? 

Då det inte upprättas någon personakt för personer som genomför praktik, 
arbetstränar eller är aktuella för OSA, ska registerutdragen för dessa personer 
sparas och diarieföras i en årsakt/samlingsakt. Registerutdraget skickas till 
nämndkansli~t. Märk registerutdraget med den n~.mnd deb avier. 

IJ s ~.ve 
Cirkulär SKL 10:70 
Lag om Yegisterkont~oll av personal som utför vissa insatser åt baYn med 
funktionshinder 

Cirkulär SKL 07:32 
Lag om registe~kont~-oll av personal våd sådana hem fös- v~~-d eller boende som 
tar emot barn 
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~ , ~ ~ ~ •` ~ 
BEGÄRAN OIVI UTDRAG UR 
BELI~STNINGSREGISTRET 

allmänt utdrag ur belastningsregistret begäras in. Blanketten heter "Kontroll av egna 
uppgifter i belastningsregistret (442.3)". 

3. Utdrag från belastningsregistret ska överlämnas till ansvarig chef i samband med att 
tjänst erbjuds. Utdraget får inte vara äldre än ettår. Chefen ansvarar för att utdraget 
inkommer och att uppgifter stämmer överens med sökandes identitetsuppgifter. 

4. Förfarandet vid utdrag: Registerutdraget för den som ska arbeta med barn haren 
vattenstämpel som garanterar att den är äkta. Detta har inte det allmänna utdraget. 
För att garantera att det allmänna intyget inte är förfalskat ska personen visa upp 
det oöppnade kuvertet och sedan ges möjlighet att läsa intyget. Därmed ges 
personen möjlighet att ta ställning till om utdraget ska lämnas till arbetsgivaren. 
Personen har rätt att välja att inte visa intyget, men är då inte aktuell för anställning, 
praktik etc. 

5. Ansvarig chef noterar vid upprättande av anställningsavtal, under delen uppvisat 
registerutdrag att utdraget är uppvisat och när det är utfärdat. Uppvisat utdrag 
återlämnas till den sökande (dock gäller andra regler för anställda som ska arbeta 
med barn, se nedan). 

Anställning ivård- och omsorgsförvaltningen ska inte ske om registerutdraget visar att 
en person är dömd enligt vissa särskilt allvarliga och angivna brott. Sådana brott som 
avses är: 

• Mord 
• Dråp 

• Misshandel 

• Människorov 

• Barnpornografibrott 
• Samtliga sexualbrott 
• Grovt rå n 

Därutöver får, vid annan brottslighet, bedömas om den sökande kan anses som lämplig 
för anställning. Det ska göras en individuel{ bedömning av ansvarig chef om anstäl{ning 
ska erbjudas eller inte. Vid behov ska samråd ske med HR-konsult och överordnad chef. 
Här kan beaktas faktorer såsom typ avbrott, allvarlighefisgrad, relevans kopplat till sökt 
tjänst, hur lång tid som passerat sedan brottstillfället med mera. Att en sökande 
överhuvudtaget finns registrerad i belastningsregistret innebär alltså inte att denne är 
diskvalificerad för arbete. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. När det 
gäller personer som söker uppdrag gäller samma förhållningssätt som vid anställning. 

. ~- ~ ~ ;~ • 

Enligt dataskyddsförordningen ska arbetsgivaren redovisa på vilket sätt personuppgifter 
behandlas. Lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 
funktionshinder anger att arbetsgivare haren skyldighet att begära in registerutdrag för 
nämnd personalgrupp. En kopia på utdraget ska sparas i minst två år från det att en 
anställning, ett uppdrag eller en praktik påbörjades. Kopian sparas i medarbetarens 
personakt. 

Vård- och omsorgsförvaltningen inhämtar utöver lagreglerad skyldighet underlag för 
samtliga personer som söker tjänst inom verksamheterna. Utdrag från 
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BEGÄRAN OM UTDRAG UR 

;~~1 ;BELASTNINGSREGISTRET 

belastningsregistret sparas inte hos förvaltningen. Dock noteras på anställningsavtalet 
att ett utdrag har uppvisats och vilket datum utdraget utfärdades. Anställningsavtalet 
sparas i medarbetarens personakt. Vad avser uppdragstagare ska anges i uppdragsavtal 
att registerutdrag är uppvisat. I övrigt gäller samma förhållanden som ovan. 

~~ v r 

Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 
• Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 

funktionshinder 
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§ 15 Dnr 2022-00140 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) 
om att minska avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri busslinje 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående arbete med 
förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, befintlig stadstrafik samt att 
kommunens behov av kollektivtrafik och hur den finansieras ska utredas och 
genomföras inom ordinarie process för kollektivtrafikplanering. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) har i motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022 föreslagit att kommunen ska 
utreda förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri busslinje med täta turer i 
centrala Kungsbacka i syfte att minska trafikflödena till förmån för gående, cyklister 
och bättre närmiljö.  

Inom ramen för kommunens arbete med fördjupad översiktsplan för Kungsbacka 
stad utreds för närvarande hur kommunen inom staden på bästa sätt ska kunna förse 
invånarna med snabba och effektiva resor och transporter – hållbara resor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 79 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 16 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) om att minska 
avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri busslinje, 2022-01-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings respektive Magdalena Sundqvists (S) om bifall. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 
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Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om att minska avgaser och buller 
med avgiftsfri och fossilfri busslinje 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående arbete med förslag till fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka stad, befintlig stadstrafik samt att kommunens behov av kollektivtrafik 
och hur den finansieras ska utredas och genomföras inom ordinarie process för 
kollektivtrafikplanering. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) har i motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022 föreslagit att kommunen ska utreda 
förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri busslinje med täta turer i centrala Kungsbacka i syfte att 
minska trafikflödena till förmån för gående, cyklister och bättre närmiljö.  

Inom ramen för kommunens arbete med fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad utreds för 
närvarande hur kommunen inom staden på bästa sätt ska kunna förse invånarna med snabba och 
effektiva resor och transporter – hållbara resor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 79 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 16 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) om att minska avgaser och buller med 
avgiftsfri och fossilfri busslinje, 2022-01-24 

Beskrivning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) föreslår i motionen att kommunen ska utreda 
förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri busslinga med täta turer i centrala Kungsbacka i syfte 
att minska trafikflödena till förmån för gående, cyklister och bättre närmiljö. Motionärerna pekar på att 
det saknas en avgiftsfri och fossilfri buss med täta turer i ringlinje som knyter ihop stadskärnan och 
transporterar människor mellan de vanligaste besökspunkterna Kulturhuset Fyren, Kungsbacka torg, 
Kungsmässan och Hede med flera och parkeringshusen.  
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Kungsbacka stad har i dag en 100 procent fossilfri busstrafik med fyra busslinjer varav 60 procent av 
trafiken drivs med el. Vissa linjer har 15-minuterstrafik i högtrafik. Nuvarande linjesträckning täcker i 
stort in de platser som motionärerna föreslår ska trafikeras med den föreslagna ringlinjen. Kommunen 
och trafikhuvudmannen Hallandstrafiken har sedan tidigare valt en strategi som innebär snabba resor 
till och från våra stationer i stället för ”rundresor” som tidigare fanns i kommunen. Fördelen med 
denna strategi är att resenären inte behöver åka så långt innan den når sin destination och därmed 
sparar tid.  

Inom ramen för kommunens arbete med fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad utreds för 
närvarande hur kommunen inom staden på bästa sätt ska kunna förse invånarna med snabba och 
effektiva resor och transporter – hållbara resor. Bland annat utreds kollektivtrafikens framkomlighet, 
gång- och cykeltrafikens framkomlighet, förutsättningar för parkering samt godstrafikens 
framkomlighet. Analysarbetet görs bland annat med hjälp av en så kallad trafikanalys som kan visa hur 
och var våra resor kommer att ske i en framtid utifrån den stadsutveckling som planeras. Dessa 
utredningar och analyser ska ge kommunen möjlighet att i den fördjupade översiktsplanen visa hur 
kommunen kan skapa den levande och hållbara staden där invånarnas behov av resor och transporter 
tillgodoses på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Region Halland genom Hallandstrafiken är trafikhuvudman med huvudansvar för kollektivtrafiken i 
Kungsbacka kommun. Kungsbacka kommun är huvudman för en del av kollektivtrafiken, som utgör 
färdtjänst. Kommunen kan begära ett så kallat tillköp till den befintliga stadstrafiken där 
Hallandstrafiken inför och sköter den föreslagna busslinjen, men kommunen får stå för merkostnaden. 
Kommunen kan även driva kollektivtrafik i egen regi. Båda lösningarna är förknippade med kostnader 
och praktiska problem. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att kommunens behov och hur det finansieras ska ske inom 
ordinarie process för kollektivtrafikplanering. Samhällsbyggnadskontoret ser vidare att den utveckling 
av kollektivtrafiken i staden som arbetet med den fördjupade översiktsplanen skapar förutsättningar 
för, med exempelvis nya sträckningar och ökad turtäthet, sannolikt kommer att fylla det behov 
motionärerna föreslår. 

Redan idag reser seniorer (över 65 år) och gymnasieungdomar utan avgift i kollektivtrafiken. För att 
uppnå målen i översiktsplanen (ÖP) och Gång och cykelstrategin, att fler ska resa hållbart, förutsätts 
att fler i de centrala delarna går och cyklar. En ringlinje i staden riskerar därmed att motverka denna 
överflyttning. Avstånden i de centrala delarna är korta och för de som vill till Hede finns både 
pendeltågen och stadstrafiken. Samhällsbyggnadskontoret förordar att kommunen avvaktar med att 
införa åtgärder liknande de motionärerna föreslår till dess att den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka stad är antagen och förutsättningarna för resor och transporter i kommunen är klarlagda.  

 

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar följande: 
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 inom ramen för den fördjupade översiktsplanen pågår ett utredningsarbete om förutsättningarna 
för hållbara och effektiva resor i staden. 

 i nuläget finns alternativ för resenärerna som till stor del uppfyller motionärernas önskemål 

 en ringlinje kan komma att konkurrera med befintlig kollektivtrafik och eventuellt motverka 
den överflyttning till gång och cykel som både översiktsplan och Gång- och cykelstrategin 
pekar ut. 

 redan idag finns kostnadsfri kollektivtrafik för seniorer och gymnasieungdom 

 utredning av kommunens behov av kollektivtrafik och hur det finansieras ska ske inom 
ordinarie process för kollektivtrafikplanering  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår med hänvisning till ovan att motionen avslås. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 79 Dnr 2022-00140 
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om att minska 
avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri busslinje 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om 
att utreda förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri busslinje med täta turer i 
centrala Kungsbacka i syfte att minska trafikflödena till förmån gör gående, cyklister 
och bättre närmiljö. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 16 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om att minska avgaser och buller med 
avgiftsfri och fossilfri busslinje, 2022-01-24 

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 
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret 
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§ 16 Dnr 2022-00140 
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om att minska 
avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri busslinje 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om 
att utreda förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri busslinje med täta turer i 
centrala Kungsbacka i syfte att minska trafikflödena till förmån för gående, cyklister 
och bättre närmiljö. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om att minska avgaser och buller med 
avgiftsfri och fossilfri busslinje, 2022-01-24 

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 



•a Socialdemokraterna 

Kungsbacka 2022-01-24 

Motion till Kungsbacka kommunfullmäktige: 

~. 
Minska avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri 
busslinje 

Trafiksituationen iKungsbacka centrum har länge varit ansträngd. Staden och kom-
munen växer och det ökade trafikflödet är nu ett stort trafik-, buller- och avgaspro-
blem. `' 

Med flera nya parkeringshus i centrala stadsdelarna, Parkeringshus Linden och Parke-
ringshus Valand samt vid Aranäsgymnasiet bidrar kommunen till att bekvämt och 
hållbart röra sig i stadskärnan. Det som saknas är en avgiftsfri buss, självklart fossil-
fri, med täta turer i ringlinje som knyter ihop stadskärnan och transporterar männi-
skor mellan de vanligaste besökspunkterna Kulturhuset Fyren, Kungsbacka torg, 
Kungsmässan och Hede m.fl. och parkeringshusen. 

Minskad biltrafik gynnar också förutsättningarna för gående och cyklister samt ger 
en bättre närmiljö i kvarteret Aranäs, Söderstaden, Innerstaden, kvarteret Valand och 
de kommande områdena kring Alleskolan och Stenhuggeriet. 

Vi föreslår: 

att Kungsbacka Kommun utreder förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri 
busslinga med täta turer i centrala Kungsbacka i syfte att minska trafikflödena 
till förmån för gående, cyklister och bättre närmiljö. 

a dalena Sundqvist (s) 
Ledamot Fullmäktige 

Johan Tolinsson (s) 
Ledamot Fullmäktige 

KUNGSBAG~CA ~COMMUfV 
Kungsbacka direkt 

Kommunens kundcenter 

?~i~? ~(l?- 0 3 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgatan 14, 43442 Kungsbacka 
Tel: 073 811 98 00 kbasoc.nu 
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§ 16 Dnr 2022-00141 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka 
Sjukhus 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående detaljplanering 
inom sjukhusområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 8 februari 2022 föreslagit att kommunen omgående ska kontakta 
Region Halland och be dem att i första hand kontakta Aranäs fastigheter för att 
diskutera frågan om möjligheten att bygga ett sjukhus på del av fastigheten Varla 
9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen) samt efterhöra om de är intresserade av att 
förändra och utveckla Tölöberg 2 (nuvarande sjukhusfastigheten). Vidare vill 
motionären att Region Halland, vid negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker 
möjligheten att anlägga ett nytt sjukhus på annan lämplig plats i centralorten. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 80  
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 17 
Motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka sjukhus, 2022-02-08 
Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 243 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka sjukhus 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående detaljplanering inom 
sjukhusområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 
februari 2022 föreslagit att kommunen omgående ska kontakta Region Halland och be dem att i första 
hand kontakta Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om möjligheten att bygga ett sjukhus på del 
av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen) samt efterhöra om de är intresserade av att 
förändra och utveckla Tölöberg 2 (nuvarande sjukhusfastigheten). Vidare vill motionären att Region 
Halland, vid negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga ett nytt sjukhus 
på annan lämplig plats i centralorten. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 80  
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 17 
Motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka sjukhus, 2022-02-08 
Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 243 

Beskrivning av ärendet 

Region Halland är som sjukvårdshuvudman den som ska ta ställning till hur lokalerna för Kungsbacka 
sjukhus på bästa sätt ska utvecklas för att möta framtidens behov. Kommunens roll är att ta ställning 
till de önskemål som regionen har och se om de kan tillmötesgås med hänsyn till kommunens 
planering av staden. 

Region Halland har som intention att utveckla sjukhusområdet och skapa goda förutsättningar för att 
utveckla sjukvården i Kungsbacka. För detta behövs emellertid mer ändamålsenliga lokaler anpassade 
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efter verksamhetens behov. Under 2018 lämnade Region Halland in en ansökan om planbesked med 
syftet utöka byggrätten inom fastigheten Tölöberg 2 samt att planlägga Tölö 1:17 för att skapa 
utvecklingsmöjlighet av sjukvård i Kungsbacka. 

Kommunstyrelsen lämnade den 23 oktober 2018 ett positivt planbesked för att upprätta en detaljplan 
inom fastigheterna Tölöberg 2 och Tölö 1:17 enligt Region Hallands intentioner. 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för närvarande med en detaljplan efter Region Hallands önskemål 
om att utveckla sin fastighet på befintlig plats samt är i antagandefasen för principavtal med region 
Halland för reglering av förutsättningar och principer vid upprättande och genomförande av 
detaljplanen. 

Region Hallands process för utveckling av Kungsbacka sjukhus är redan långt gången. 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är därför att det varken är lämpligt eller möjligt för kommunen 
att i nuläget ta initiativ i den riktning som motionären föreslår. Motionen bör med hänvisning till detta 
avslås. 

 

 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 80 Dnr 2022-00141 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka 
Sjukhus 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om flytt av Kungsbacka Sjukhus. 
Motionären vill att kommunen omgående ska kontakta Region Halland och be dem i 
första hand att kontakta Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om möjligheten att 
bygga ett sjukhus på del av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen), 
samt efterhöra om de är intresserade av att förändra och utveckla Tölöberg 2 
(nuvarande sjukhusfastigheten). Vidare vill motionären att, Region Halland vid 
negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga ett nytt 
sjukhus på annan lämplig plats i centralorten. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 17 
Motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka Sjukhus, 2022-02-04 

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 
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret 
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§ 17 Dnr 2022-00141 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka 
Sjukhus 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om flytt av Kungsbacka Sjukhus. 
Motionären vill att kommunen omgående ska kontakta Region Halland och be dem 
att i första hand kontakta Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om möjligheten 
att bygga ett sjukhus på del av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen), 
samt efterhöra om de är intresserade av att förändra och utveckla Tölöberg 2 
(nuvarande sjukhusfastigheten). Vidare vill motionären att Region Halland, vid 
negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga ett nytt 
sjukhus på annan lämplig plats i centralorten. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka Sjukhus, 2022-02-04 

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 



Kungsbackaborna 

Kommunfullmäktige Zo22-oz-o4 

Motion om flytt av Kungsbacka Sjukhus 

Av ett reportage i lokaltidningen Norra Halland framgår det att Region Halland 
utreder Kungsbacka sjukhus framtid. En framtid där sjukhuset måste byggas om 

för att anpassas till dagens teknik och vissa delar rivas för att ge plats för 

kommande verksamheter. 

reportaget kan man läsa "sjukhuset i Kungsbacka haren del från 1930-talet 

som behöver rivas och paviljonger för Hörselmottagningen och Syncentralen 

vars bygglov löper ut redan 2023. Även merparten av resterande lokaler är 

föråldrade, ventilation och takhöjder är till exempel inte anpassade för nya 

teknikinstallationer och det är svårt att bygga om när stommarna i de olika 

husen hindrar nya nödvändiga planlösningar. När regionens 

fastighetsförvaltning gjort en initial kartläggning av sjukhusbyggnaderna är det 

bara ambulansintaget på sjukhuset som förväntas fungera femton år till utan 

upprustning. 

För det första är en del av sjukhuset i mindre bra skick, sedan är det trångt på 

sjukhuset och paviljonger behöver ersättas. Regionen vill kunna utvidga och ha 

fler saker i Kungsbacka och då behövs ändamålsenliga lokaler. 

Regionens politier har precis gett klartecken till en förstudie för 1,5 miljoner 

som skall klargöra vilka åtgärder som behövs." 

Av ovanstående framgår att det inte blir en enkel resa att göra och sannolikt 

blir funktionaliteten, efter färdigställandet, inte optimal. Att den sedan inte blir 

kostnadseffektiv och skall ske parallellt med pågående sjukhusverksamhet gör 

inte saken bättre. Utöver allt detta så kan vän av ordning ställa sig frågan: om vi 

skulle bygga ett sjukhus idag skul le det bli på den plats som det ligger nu. 
Sannolikt inte pga. att området är svårtillgängligt och ligger ocentralt. Partiet 
Kungsbackaborna vill att kommunen omgående kontaktar Region Halland, 

innan man lägger ner en massa arbete på att undersöka om ombyggnaden och 
ställer frågan om de inte skall bygga ett helt nytt och effektivt sjukhus med en 

mer central placering. 



Partiet Kungsbackaborna önskar att Region Halland kontaktar Fastighetsbolaget 

ARANÄS och efterhör om de är intresserade av frågan. De skulle tillsammans 

med Region Halland kunna finna former för att utveckla en del av fastigheten 

Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen) till ett centralt fungerande sjukhus. 

Vidare så skulle ARANÄS kunna utveckla Tölöberg 2 (nuvarande 

sjukhusfastigheten) till att bli ett fantastiskt område för olika boendeformer 

(villor, lägenheter, äldreboenden,,,,,) 

Kungsbackaborna (Kb) önskar att Region Halland bygger ett helt nytt sjukhus i 

Kungsbacka och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar: 

- att kommunen omgående kontaktar Region Halland och ber dom i första hand 

Kontakta Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om möjligheten att bygga 

ett sjukhus på del av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen), 

samt efterhöra om de är intresserade av att förändra och utveckla Tölöberg 2 

(nuvarande sjukhusfastigheten) 

- att, Region Halland vid negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker 

möjligheten att anlägga ett nytt sjukhus på annan lämplig plats i centralorten. 

Roger Larsson 

Kungsbackaborna (Kb) 
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§ 19 Dnr 2022-00765 
Principavtal avseende detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal mellan kommunen och Region 
Halland inom planområdet för Tölöberg 2 och Tölö 1:17, undertecknat av Region 
Halland 2022-11-09. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 23 juni 2022 Samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17 i 
Kungsbacka stad. 

Detaljplanens syfte är att utreda förutsättningarna för att utöka byggrätten avseende 
vård inom fastigheterna Tölöberg 2 och Tölö 1:17 för att möjliggöra en utveckling av 
befintligt sjukhusområde.  

Principavtalet reglerar de övergripande förutsättningar och principer som ska gälla 
vid upprättande och genomförande av detaljplanen såsom till exempel utbyggnad av 
allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar, åtaganden med mera.  

Principavtalet kommer att ersättas av ett exploateringsavtal, som ska undertecknas av 
Region Halland och godkännas av behörig politisk instans, innan detaljplanen kan 
antas. Exploateringsavtalet kommer närmre klargöra parternas ansvar för utförande 
och finansiering samt eventuellt nödvändiga krav på fastighetsbildning för 
tillskapande av allmän plats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06, § 397 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-15 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-23, § 332 
Principavtal med Region Halland, undertecknat 2022-11-09 

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 
Region Halland 



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunstyrelsen Datum 
2018-10-23 

   

 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 
§ 243 

Ansökan om planbesked Tölöberg 2 och Tölö 1:17 
Dnr KS/2018:519 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked och ger byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17. Syftet 
med detaljplanen är att utöka byggrätten inom fastigheten Tölöberg 2 samt 
planlägga Tölö 1:17 för att skapa utvecklingsmöjlighet av sjukvård i 
Kungsbacka. Detaljplanarbetet påbörjas när plankostnadsavtal har undertecknats.  
 

Sammanfattning 
Ägaren till fastigheten Tölöberg 2 och Tölö 1:17 har 2018-06-15 ansökt om 
planbesked för att utöka byggrätterna inom sjukhusområdet i Kungsbacka. Syftet 
med förfrågan är att utöka byggrätten inom fastigheterna för att skapa 
utvecklingsmöjlighet av sjukvård i Kungsbacka. 

Fastigheten Tölöberg är belägen inom detaljplan T28, laga kraft 1984-04-10, 
samt K53A, laga kraft 1969-05-28. Fastigheten är planlagd som allmänt ändamål. 
Fastigheten Tölö 1:17 är inte planlagd.  
Förfrågan innebär att skapa goda förutsättningar för att utveckla sjukvård i 
Kungsbacka. Förfrågan överensstämmer med kommunens översiktsplan, ÖP06, 
samt Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, FÖP09.  

Detaljplanen bedöms kunna antas inom 3-5 år, utifrån de vid beslutsdatumet 
kända förutsättningarna. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 362: Förslag: Kommunstyrelsen 
lämnar positivt planbesked och ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17. Syftet med detaljplanen är 
att utöka byggrätten inom fastigheten Tölöberg 2 samt planlägga Tölö 1:17 för 
att skapa utvecklingsmöjlighet av sjukvård i Kungsbacka. Detaljplanarbetet 
påbörjas när plankostnadsavtal har undertecknats. 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-26, Förslag: 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked och ger byggnadsnämnden i 
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uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17. Syftet 
med detaljplanen är att utöka byggrätten inom fastigheten Tölöberg 2 samt 
planlägga Tölö 1:17 för att skapa utvecklingsmöjlighet av sjukvård i 
Kungsbacka. Detaljplanarbetet påbörjas när plankostnadsavtal har 
undertecknats. 
Ansökan 2018-06-15 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 25 Dnr 2022-00379 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om Kommunal borgen för 
bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till den samlade 
översynen och uppdateringar av de finansiella styrdokumenten som är planerad att 
genomföras under 2023, där regelverket för kommunal borgen ingår.  

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 
10 maj 2022 föreslagit att kommunen ska ta fram underlag till ny policy för 
kommunal borgen som i högre utsträckning än nuvarande policy möjliggör 
beviljande av kommunal borgen för bidragsberättigade och välskötta föreningar. 
Syftet är att skapa bättre förutsättningar för föreningarna att bedriva sin verksamhet 
för våra invånare.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-29 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2022-05-24, § 205 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 83 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal borgen för bidragsberättigade 
föreningar i Kungsbacka kommun, 2022-04-26 
Policy för borgensåtagande, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-10, § 123   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings respektive Magdalena Sundqvists (S). Ordföranden 
(M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller kommunstyrelsens 
förvaltnings förslag. 
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Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal borgen för 
bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till den samlade översynen och 
uppdateringar av de finansiella styrdokumenten som är planerad att genomföras under 2023, där 
regelverket för kommunal borgen ingår.  

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 2022 
föreslagit att kommunen ska ta fram underlag till ny policy för kommunal borgen som i högre 
utsträckning än nuvarande policy möjliggör beviljande av kommunal borgen för bidragsberättigade 
och välskötta föreningar. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för föreningarna att bedriva sin 
verksamhet för våra invånare.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-29 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2022-05-24, § 205 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 83 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal borgen för bidragsberättigade föreningar i 
Kungsbacka kommun, 2022-04-26 
Policy för borgensåtagande, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-10, § 123   

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi  
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Beskrivning av ärendet 

Borgensåtagande 
Att ingå borgen innebär att ta ekonomiskt ansvar för någon annan. En vanlig form av borgen är en 
garanti där borgensmannen (exempelvis kommunen) tar på sig ansvaret för att betala långivaren 
(exempelvis en bank) om låntagaren (exempelvis en förening) inte kan betala sina skulder.  

Regelverk för kommunalt borgensåtagande 
Om ett borgensåtagande är möjligt eller inte påverkas av kommunallagen och andra lagar men även av 
exempelvis EU:s statsstödsregler. Kommunen ansvarar för frågor av allmänt intresse för kommunen, 
vilket följer av kommunallagens regler om kommunal kompetens.  

Nuvarande policy för borgensåtagande 
I kommunens nuvarande policy anges att syftet med borgensåtagande ska vara att stödja verksamhet 
som inte bedrivs av kommunen själv, men som ur kommunalpolitisk synpunkt anses angelägen och 
ligger inom ramen för kommunens befogenheter. Policyn anger att kommunfullmäktige beslutar med 
mycket stor restriktivitet om borgen till mottagare som inte är helägda av kommunen och att stor vikt 
tas till att ändamålet av stort kommunalt och allmännyttigt intresse. Riskanalys ska alltid upprättas 
innan borgensbeslut fattas.  

Utredningen En god kommunal hushållning 
Regeringen tillsatte i september 2020 en utredning för att bedöma om nuvarande regelverk för 
ekonomisk förvaltning i kommunallagen (2017:725) utgör en bra grund för en effektiv 
ekonomistyrning, vilket resulterade i betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 2021:75). 

Utredarna föreslår ett sammanhållet regelverk för att möta framtida utmaningar och att kommuner och 
regioner ska ta fram ett tioårigt program för god kommunal hushållning för att öka långsiktigheten i 
planering och styrning. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för hur en god kommunal 
hushållning kan nås, vilket omfattar 

 Långsiktiga mål för årets resultat, soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, självfinansieringsgrad av investeringar, samt för låneskulden 

 Beskrivning av de angivna målens konsekvenser  

 Riktlinjer för tillåten risk vid placeringar och upplåning.  

Detta program kommer enligt utredningen att ersätta nuvarande riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och medelsförvaltning. Utredningen föreslog i september 2021 att ändringarna i 
kommunallagen skulle träda i kraft den 1 januari 2023, men regeringen har ännu inte tagit ställning. 

Kungsbacka kommun har inväntat ny lagstiftning, men då det drar ut på tiden kommer 
kommunstyrelsens förvaltning att påbörja en översyn av samtliga finansiella styrdokument under 2023. 
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att regelverk avseende kommunalt borgensåtagande 
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ingår i denna översyn och att det är av stor vikt att översynen görs för helheten och att delar, såsom 
borgensåtagande, inte hanteras separat. Ökad skuldsättning framöver liksom svårigheten att anpassa 
den kommunala verksamheten till befolkningsförändringar gör att kommunens ekonomi kommer bli 
mer sårbar på sikt. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 205 Dnr 2022-00379 
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal 
borgen för bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om kommunal borgen för 
bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun. Motionären vill att kommunen 
ska ta fram underlag till ny policy för kommunal borgen som i högre utsträckning än 
nuvarande policy möjliggör beviljande av kommunal borgen för bidragsberättigade 
och välskötta föreningar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal borgen för bidragsberättigade 
föreningar i Kungsbacka kommun, 2022-04-26 

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 
Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomiavdelningen 
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§ 83 Dnr 2022-00379 
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal 
borgen för bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om kommunal borgen för 
bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun. Motionären vill att kommunen 
ska ta fram underlag till ny policy för kommunal borgen som i högre utsträckning än 
nuvarande policy möjliggör beviljande av kommunal borgen för bidragsberättigade 
och välskötta föreningar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal borgen för bidragsberättigade 
föreningar i Kungsbacka kommun, 2022-04-26 

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 

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 
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