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Prisutdelning 

  

1.  Utdelning av minnesgåva till 
förtroendevalda 

2021-01150   

 
Beslutsärenden 

  

2.  Föredragningsordning och 
regler för budgetdebatt vid 
kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde 15 juni 
2022 

2022-00467  Förslag till beslut från kommunfullmäktiges 
presidium 
Kommunfullmäktige godkänner 
föredragningsordning och regler för budgetdebatt. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

3.  Arvoden vid 
kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde 15 juni 
2022 
 

2022-00466  Förslag till beslut från kommunfullmäktiges 
presidium 
Kommunfullmäktige beslutar att helt 
sammanträdesarvode utgår till förtroendevald 
som är närvarande mer än fyra timmar vid 
sammanträdet, under förutsättning att 
sammanträdet pågår mer än fyra timmar. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(9) 
 

 

4.  Kommunbudget 2023, plan 
2024–2025 
 

2021-01038  KS 2022-05-31, § 109 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 daterad 16 
maj 2022, nedan kallad budgetdokumentet, 
fastställs. 
Kommunövergripande mål med tillhörande 
fokusområden samt direktiv fastställs. 
Resultat- och balansräkning fastställs med ett 
budgeterat resultat 2023 på 132,1 miljoner kronor.  
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna 
fastställs till ett belopp på 5 594,1 miljoner kronor 
2023 som fördelas i enlighet med 
budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram 
är 3,3 miljoner kronor.  
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 
miljoner kronor och fördelas med 10 miljoner till 
kommunfullmäktige, 6 miljoner till 
kommunstyrelsen och 4 miljoner till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 
fastställs till 1 228,2 miljoner kronor netto och 
fördelas enligt budgetdokumentet. 
Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade 
verksamheten Vatten och avlopp, Kungsbacka 
bredband och Avfall och återvinning fastställs till 
464,1 miljoner kronor 2023 (beloppet motsvarar den 
avgiftsfinansierade verksamhetens 
investeringsbehov 2023). 
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen 
fastställs i enlighet med budgetdokumentet. 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs. 
Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 
procent. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta 
befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid 
behov, dock inom ett totalbelopp på 2 066,5 
miljoner kronor 2023. 

Beslut i kommunstyrelsen under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
ovan 
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Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan att ekonomichefen 
eller dennes ersättare får i delegation att omsätta 
befintliga lån vid förfall samt uppta nya lån till ett 
totalbelopp av 250 miljoner kronor, dock får den 
totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 
2 066,5 miljoner kronor. Kommundirektören samt 
ekonomichefen, eller deras respektive ersättare, 
utses att var för sig för kommunens räkning 
underteckna lånereverser. 

 
Interpellationsdebatt 

  

5.  Svar på interpellation från 
Elisabeth Sahlsten (MP) till 
nämnden för Tekniks 
ordförande Monica Neptun (L) 
om strandstädning 

2022-00405   

6.  Anmälan och svar på 
interpellation från Roger 
Larsson (KB) till 
kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om svenska 
för invandrare 

2022-00457   

7.  Anmälan och svar på 
interpellation från Maj-Britt 
Rane Andersson (S) till 
nämnden för Vård & Omsorgs 
ordförande om mat av god 
kvalitet för våra äldre 

2022-00471   

 
Beslutsärenden 

  

8.  Uppföljning och prognos per 
april 2022 för Kungsbacka 
kommun 

2022-00289  KS 2022-05-31, § 111 
Kommunfullmäktige godkänner apriluppföljning 
2022 för Kungsbacka kommun. 
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9.  Redovisning av icke 
färdigberedda motioner  
(1, 2022) 

2022-00048  KS 2022-05-31, § 130 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke 
färdigberedda motioner till och med 2022-03-17 till 
protokollet. 

10.  Årsredovisning 2021 för 
Stiftelsen Tjolöholm 
 

2022-00191  KS 2022-05-31, § 131 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 
och revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm till 
protokollet.  
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen 
Tjolöholm ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

11.  Årsredovisning 2021 för 
Samordningsförbundet i 
Halland 
 

2022-00352  KS 2022-05-31, § 132 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för 
Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

12.  Årsredovisning 2021 för Eksta 
Bostads AB och Tempohus 
Kungsbacka AB 
 

2022-00190  KS 2022-05-31, § 133 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 
inklusive revisionsberättelser och 
lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 
Eksta Bostads AB samt Tempohus Kungsbacka AB 
till protokollet. 

13.  Taxa för avfall 2023 
 

2022-00280  KS 2022-05-31, § 134 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, 
daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 januari 
2023.  
Avfallstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 
2021-11-09, § 144, upphör samtidigt att gälla. 

14.  Taxa för VA 2023 
 

2022-00279  KS 2022-05-31, § 135 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2023, daterad 
2022-03-28, med den ändringen att avgiften för 
Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad, för 
dag- och dränvattenavlopp från fastighet, under 
punkt 5.1 på sidan 3 i kolumn e), korrigeras från  
1 500 kronor till 15 000 kronor så att totalavgiften 
blir 15 000 kronor. 
Taxan gäller från den 1 januari 2023.  
VA-taxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 
2021-11-09, § 144, upphör samtidigt att gälla. 
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15.  Taxa för bredband 2023 
 

2022-00281  KS 2022-05-31, § 136 
Kommunfullmäktige antar bredbandstaxa 2023, 
daterad 2022-03-17.  
Bredbandstaxa 2022, antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-09, § 145, upphör 
samtidigt att gälla. 

16.  Förutsättningar för 
borgensåtagande för kommunal 
borgen till IFK Fjärås 
 

2021-01002  KS 2022-05-31, § 138 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen 
skuld, ingå borgen för IFK Fjärås låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 2 000 000 kronor 
för upprustning och tillbyggnad av föreningens 
klubbstuga vid Ögärdets IP, fastigheten Nedre 
Ögärdet 2:13. 
IFK Fjärås ska betala en årlig borgensavgift som för 
närvarande uppgår till 0,2 procent av vid varje 
årsskifte aktuellt lånebelopp. 
Amortering på lånet görs årligen med 2 procent av 
ursprungsbeloppet och borgensåtagandet sjunker i 
takt med amorteringen.  
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller 
deras respektive ersättare, att för kommunens 
räkning underteckna erforderliga handlingar. 

17.  Höjning av arvode för 
gruppledare 2023 
 

2022-00291  KS 2022-05-31, § 139 
Kommunfullmäktige fastställer arvodet för 
gruppledare till åtta procent av heltidsarvodet för 
övriga kommunalråd, att gälla från och med  
1 januari 2023.  
Den ökade kostnaden arbetas in i kommunbudget 
2023, plan 2024–2025. 
Riktlinjer och regler för förmåner till 
förtroendevalda uppdateras i enlighet med beslutet. 
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18.  Översyn av 
sammanträdesplanering för 
kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

2021-00882  KS 2022-05-31, § 141 
Kommunfullmäktige noterar rapporten Översyn av 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott, daterad 2022-04-27, och gör inga 
ändringar av sammanträdesplaneringen med 
anledning av översynen. 
Kommunfullmäktige förklarar uppdraget att se över 
sammanträdesdagarna givet 2018-11-06, § 191, som 
avslutat. 

19.  Sammanträdesdagar 2023 för 
kommunfullmäktige 
 

2022-00390  KS 2022-05-31, § 142 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 
2023: 7 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj, 14 juni, 15 
augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november, 14 
december. 

20.  Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 
 

2022-00342  KS 2022-05-31, § 143 
Kommunfullmäktige antar reglemente för 
kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26. 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av 
kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81, upphör 
samtidigt att gälla. 

21.  Uppdrag om att förbereda 
mottagande av 
skyddsbehövande 
 

2022-00385  KS 2022-05-31, § 144 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad att förbereda för 
kommunens utökade mottagande av asylsökande 
enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. med de i lagrådsremiss föreslagna 
och eventuella kommande ändringar i samma lag. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för 
Service, nämnden för Förskola & Grundskola att 
samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden 
och bistå nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad i dess förberedelser i den mån det 
krävs för att nämnden ska kunna fullfölja sitt 
uppdrag. 
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22.  Utvärdering av sammanslagning 
av byggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för Miljö & 
Hälsoskydd 
 

2018-00365  KS 2022-05-31, § 137 
Kommunfullmäktige konstaterar uppdraget som 
gavs 2019-12-10, § 181, som slutfört och vidtar inte 
några ytterligare åtgärder beträffande 
organisationsförändringen. 

23.  Antagande av omställnings- och 
pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda, 
OPF-KL 22 
 

2022-00207  KS 2022-05-31, § 140 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och familjeskydd för 
förtroendevalda, OPF-KL 22 samt Lokalt regelverk 
för bestämmelser om omställningsstöd, pension och 
familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22, 
daterade 2022-04-27, att gälla för förtroendevalda 
som för första gången tillträder ett eller flera 
uppdrag efter de allmänna valen 2022 eller senare. 

 
Motioner – besvarande 

  

24.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om forum för 
samtal och samverkan i frågor 
som berör funktionsnedsatta 
 

2021-00657  KS 2022-05-31, § 145 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till att forum för samtal och 
samverkan i frågor som rör funktionsnedsatta redan 
finns och är under utveckling. 

25.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) och Stefan 
Jägnert (SD) om riktlinjer för 
dagarvode 
 

2021-00864  KS 2022-05-31, § 146 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att ersättningarna enligt gällande 
regelverk uppgår till ett skäligt belopp för en hel 
dags sammanträden. 

26.  Svar på motion från Johan 
Tolinsson (S) m.fl. om att låta 
Kungsbackas skolelever få 
"Spring i benen" 
 

2021-01028  KS 2022-05-31, § 147 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till att nämnden för Förskola & 
Grundskola redan arbetar med att kontinuerligt öka 
elevernas rörelse under hela skoldagen. 

 
Övrigt 
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27.  Anmälan av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om krav 
på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för 
anställning inom vård och 
omsorg 

2022-00473   

28.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

29.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ersättare i 
valnämnden 

2022-00428   

30.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

31.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 



 

 
  

  
 
 
 
 
Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

 

  
 

  
  

   

Kommunledningskontoret 
Anders Ekström 
Kommunfullmäktiges ordförande 
anders.ekstrom@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300–83 40 00 

Fax 0300–83 47 04 
info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2022-05-02 
 
  

  

 

Förslag till föredragningsordning och regler för budgetdebatt vid 
kommunfullmäktiges budgetsammanträde 15 juni 2022 
Kommunfullmäktiges presidium lägger fram följande förslag till 
föredragningsordning för årets budgetdebatt. Förslaget bygger på en 
överenskommelse/samråd mellan gruppledarna och presidiet.  

Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till föredragningsordning för 
sammanträdet. 

Föredragningsordning  
Kommunfullmäktige ska vid sammanträdet 15 juni 2022 dels behandla 
budgetärenden och dels övriga beslutsärenden.  

Budgetdebatten inleds med att en representant för varje parti lägger fram partiets 
förslag till budget alternativt yrkar bifall till någon annans förslag. 

Föredragningsordning bestäms efter antal mandat i kommunfullmäktige där det parti 
som besitter flest mandat får inleda och därefter det parti med näst flest mandat och 
så vidare efter samma grund. När flera partier har samma antal mandat kommer 
inbördes föredragningsordning avgöras genom lottning. 

Representanten för det parti med flest mandat får 8 minuter för sitt anförande. 
Övriga partier får 6 minuter för sitt anförande. 

Efter att varje partirepresentant hållit sitt anförande inleds den allmänna 
budgetdebatten. Varje ledamot eller tjänstgörande ersättare får då 4 minuter för 
första anförandet och 2 minuter för efterföljande anföranden. Repliktiden är  
1 minut.    

En förutsättning för att tidsschemat ska hålla är att talarna har korta och 
koncisa anföranden och begränsar sina repliker. 
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Budgethanteringen 
Gruppledarna har kommit överens om att ledamot för parti eller partier lägger 
kompletta alternativa budgetförslag i sitt inledningsanförande. Dessa utformas så att 
de i sin helhet kan tas upp till proposition och ställas mot kommunstyrelsens förslag. 
Det kan till exempel innebära förändringar i förhållande till ett lagt förslag och som 
kan tas i ett sammanhang. Yrkandena ska innehålla mål, driftbudget, 
investeringsbudget och skattesats.  

Partiernas förslag lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 14 juni klockan 10.00. 
Förslagen distribueras före sammanträdets början till samtliga ledamöter. 

Säryrkanden som ligger utanför huvudförslaget kan bedömas som ett alternativt 
komplett budgetförslag och ska innehålla mål, driftbudget, investeringsbudget och 
skattesats. 

Samtliga budgetförslag ska enligt 11 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen innehålla 
finansieringsförslag och vara balanserade. 

Alla yrkanden ska lämnas in skriftligt till ordförande eller sekreterare och ha tydlig 
rubrik. Yrkanden kan med fördel lämnas in redan vid sammanträdets början. 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Anders Ekström 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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§ 109 Dnr 2021-01038 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 daterad 16 maj 2022, nedan kallad 
budgetdokumentet, fastställs. 

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden samt direktiv fastställs. 

Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2023 på 132,1 
miljoner kronor.  

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 594,1 
miljoner kronor 2023 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav 
kommunrevisionens ram är 3,3 miljoner kronor.  

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 
10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 fastställs till 1 228,2 miljoner 
kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet. 

Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, 
Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 464,1 miljoner kronor 
2023 (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 
2023). 

Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med 
budgetdokumentet. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs. 

Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 procent. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan 
att ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån vid 
förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 250 miljoner kronor, dock får den 
totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 066,5 miljoner kronor. 
Kommundirektören samt ekonomichefen, eller deras respektive ersättare, utses att 
var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.  

Deltar inte i beslut 
Maria Losman (MP), Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) deltar inte 
beslutet. Ledamöterna meddelar att deras partier kommer återkomma med egna 
budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, innehåller förslag till kommunövergripande 
mål med tillhörande fokusområden, direktiv, mål för god ekonomisk hushållning, 
skattesats, resultat och balansräkning, nämndernas ramar, investeringar, 
exploateringar, lokalplan samt ekonomistyrningsprinciper. 

Budgeten visar för 2023 ett överskott på 132,1 miljoner kronor, för 2024 ett 
överskott på 160,1 miljoner kronor och för 2025 ett överskott på 165,3 miljoner 
kronor. 

Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) lämnat i Cirkulär 2022:15. 

Budgetramarna till nämnderna 2023 är uppräknade med 2,5 procent för att möta pris- 
och löneökningar. Livsmedel räknas upp med 3 procent för fortsatt hög kvalitet på 
måltiderna. Budgeten omfattar också utökade medel för att möta ökade kostnader för 
pensioner samt arbetsgivaravgifter. Internränta för nämnderna är 1,25 procent och 
räntan för nyupplåning är beräknad till 2,5 procent.  

Övriga tillägg har bland annat gjorts för ökat välmående och att motverka psykisk 
ohälsa med fokus på unga och äldre med 5 miljoner årligen, förebyggande arbete för 
ekonomisk rådgivning 0,7 miljoner, osakliga löneskillnader 3 miljoner, digitalisering 
10 miljoner och innovation 10 miljoner per år under en femårsperiod för att 
möjliggöra en förändring av arbetssätt. Till natur och näringslivet tillskjuts medel för 
fler motionsspår och vandringsleder samt pengar till utökad parkering och 
omläggning av vägen till Tjolöholm.  

För åren 2024 och 2025 är ramarna uppräknade med 2,5 procent.  

Kommunens fastigheter har solceller på en stor andel av taken. För att öka 
utbyggnadstakten satsas investeringsmedel om 3 miljoner extra under 2023 för att 
öka andelen egenproducerad energi. Investeringsbudgeten stärks med 1 miljon 2023 
för att öka tryggheten kring Badhusparken och Resecentrum genom att förbättra 
belysningen i stadens centrala delar.  

Under 2023 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 2,3 procent. Under 
åren 2024–2025 beräknas resultatet bli fortsatt positivt. Låneskulden ökar under 
planperioden till 3 116,5 miljoner kronor. Skulden vid årsskiftet 2021/2022 var 
1 576,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 176 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L), Thure Sandén (M) 
och Marie Wadström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 
2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) yrkande om 
bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons 
(S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Annika Hedman (C) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Magdalena Sundqvist (S) stödjer Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 
2023. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 176 Dnr 2021-01038 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 daterad 16 maj 2022, nedan kallad 
budgetdokumentet, fastställs. 

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden samt direktiv fastställs. 

Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2023 på 132,1 
miljoner kronor.  

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 594,1 
miljoner kronor 2023 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav 
kommunrevisionens ram är 3,3 miljoner kronor.  

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 
10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 fastställs till 1 228,2 miljoner 
kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet. 

Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, 
Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 464,1 miljoner kronor 
2023 (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 
2023). 

Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med 
budgetdokumentet. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs. 

Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 procent. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan 
att ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån vid 
förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 250 miljoner kronor, dock får den 
totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 066,5 miljoner kronor. 
Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att var 
för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.  

Deltar inte i beslut 
Eva Borg (S) deltar inte beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, innehåller förslag till kommunövergripande 
mål med tillhörande fokusområden, direktiv, mål för god ekonomisk hushållning, 
skattesats, resultat och balansräkning, nämndernas ramar, investeringar, 
exploateringar, lokalplan samt ekonomistyrningsprinciper. 

Budgeten visar för 2023 ett överskott på 132,1 miljoner kronor, för 2024 ett 
överskott på 160,1 miljoner kronor och för 2025 ett överskott på 165,3 miljoner 
kronor. 

Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) lämnat i Cirkulär 2022:15. 

Budgetramarna till nämnderna 2023 är uppräknade med 2,5 procent för att möta pris- 
och löneökningar. Livsmedel räknas upp med 3 procent för fortsatt hög kvalitet på 
måltiderna. Budgeten omfattar också utökade medel för att möta ökade kostnader för 
pensioner samt arbetsgivaravgifter. Internränta för nämnderna är 1,25 procent och 
räntan för nyupplåning är beräknad till 2,5 procent.  

Övriga tillägg har bland annat gjorts för ökat välmående och att motverka psykisk 
ohälsa med fokus på unga och äldre med 5 miljoner årligen, förebyggande arbete för 
ekonomisk rådgivning 0,7 miljoner, osakliga löneskillnader 3 miljoner, digitalisering 
10 miljoner och innovation 10 miljoner för per år under en femårsperiod för att 
möjliggöra en förändring av arbetssätt. Till natur och näringslivet tillskjuts medel för 
fler motionsspår och vandringsleder samt pengar till utökad parkering och 
omläggning av vägen till Tjolöholm.  

För åren 2024 och 2025 är ramarna uppräknade med 2,5 procent.  

Kommunens fastigheter har solceller på en stor andel av taken. För att öka 
utbyggnadstakten satsas investeringsmedel om 3 miljoner extra under 2023 för att 
öka andelen egenproducerad energi. Investeringsbudgeten stärks med 1 miljon 2023 
för att öka tryggheten kring Badhusparken och Resecentrum genom att förbättra 
belysningen i stadens centrala delar.  

Under 2023 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 2,3 procent. Under 
åren 2024–2025 beräknas resultatet bli fortsatt positivt. Låneskulden ökar under 
planperioden till 3 116,5 miljoner kronor. Skulden vid årsskiftet 2021/2022 var 
1 576,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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Kommunbudget 2023 plan 2024–2025 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 daterad 16 maj 2022, nedan kallad budgetdokumentet, 
fastställs. 

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden samt direktiv fastställs. 
Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2023 på 132,1 miljoner kronor.  

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 594,1 miljoner kronor 2023 
som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram är 3,3 miljoner kronor.  

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 10 miljoner till 
kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 fastställs till 1 228,2 miljoner kronor netto och 
fördelas enligt budgetdokumentet. 
Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, Kungsbacka bredband 
och Avfall och återvinning fastställs till 464,1 miljoner kronor 2023 (beloppet motsvarar den 
avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 2023). 

Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med budgetdokumentet. 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs. 

Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 procent. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid behov, 
dock inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023. 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan att 
ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån vid förfall samt uppta 
nya lån till ett totalbelopp av 250 miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga 
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totalbeloppet 2 066,5 miljoner kronor. Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive 
ersättare, utses att var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunbudget 2023, Plan 2024–2025 innehåller förslag till kommunövergripande mål med 
tillhörande fokusområden, direktiv, mål för god ekonomisk hushållning, skattesats, resultat och 
balansräkning, nämndernas ramar, investeringar, exploateringar, lokalplan samt ekonomistyrprinciper. 
Budgeten visar för 2023 ett överskott på 132,1 miljoner kronor, för 2024 ett överskott på 160,1 
miljoner kronor och för 2025 ett överskott på 165,3 miljoner kronor. 
Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) lämnat i Cirkulär 2022:15. 

Budgetramarna till nämnderna 2023 är uppräknade med 2,5 procent för att möta pris- och 
löneökningar. Livsmedel räknas upp med 3 procent för fortsatt hög kvalitet på måltiderna. Budgeten 
omfattar också utökade medel för att möta ökade kostnader för pensioner samt arbetsgivaravgifter. 
Internränta för nämnderna är 1,25 procent och räntan för nyupplåning är beräknad till 2,5 procent.  
 
Övriga tillägg har bland annat gjorts för ökat välmående och att motverka psykisk ohälsa med fokus på 
unga och äldre med 5 miljoner årligen, förebyggande arbete för ekonomisk rådgivning 0,7 miljoner, 
osakliga löneskillnader 3 miljoner, digitalisering 10 miljoner och innovation 10 miljoner för per år 
under en femårsperiod för att möjliggöra en förändring av arbetssätt. Till natur och näringslivet 
tillskjuts medel för fler motionsspår och vandringsleder samt pengar till utökad parkering och 
omläggning av vägen till Tjolöholm.  
För åren 2024 och 2025 är ramarna uppräknade med 2,5 procent.  

Kommunens fastigheter har solceller på en stor andel av taken. För att öka utbyggnadstakten satsas 
investeringsmedel om 3 miljoner extra under 2023 för att öka andelen egenproducerad energi. 
Investeringsbudgeten stärks med 1 miljon 2023 för att öka tryggheten kring Badhusparken och 
Resecentrum genom att förbättra belysningen i stadens centrala delar.  
 
Under 2023 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 2,3 procent. Under åren 2024–2025 
beräknas resultatet bli fortsatt positivt. Låneskulden ökar under planperioden till 3 116,5 miljoner 
kronor. Skulden vid årsskiftet 2021/2022 var 1 576,5 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 

Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör     



Till kommunfullmäktige 2022-06-15

Kommunbudget 2023
och plan 2024–2025
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Alliansskrivning budget 2023 med utblick mot 2025

ALLIANSENS SKRIVELSE ALLIANSENS SKRIVELSE

Kungsbacka kommun är en trygg och trivsam 
kommun med hög kvalitet i våra verksamheter  
Alliansen fortsätter att styra för ett tryggt, 
trivsamt och hållbart Kungsbacka, med en 
ekonomi i god balans för att möta framtiden 

Åren som gått har varit annorlunda, utmanande och oroliga på 
många sätt, för våra invånare, medarbetare och företagare. Tyvärr 
ser även framtiden orolig ut. Med krig i vår närhet och därmed 
flyktingar att hjälpa, ökande priser på energi, livsmedel och kom-
mande räntehöjningar samt minskad ökningstakt av skatteintäkter. 
Det ställer extra stora krav på att vi har en sund och stabil ekonomi 
och inte ökar vår låneskuld mer än nödvändigt. För att säkerställa 
en rimlig investeringstakt ändrar vi i ett av våra finansiella mål och 
höjer målet på självfinansiering till 70%, ett snitt under en femårs-
period.

Vi värnar och prioriterar kommunens kärnverksamhet, skola, vård 
och omsorg. För att möta de kraftiga prisökningarna och löneök-
ningarna väljer vi att göra en generell uppräkning med 2,5 procent, 
dessutom satsar vi på en fortsatt hög kvalitet på måltiderna därför 
sker en uppräkning med 3 procent på livsmedel. Bra, god och 
näringsrik mat är viktigt för våra barn, unga och äldre. Vi fortsät-
ter att köpa en hög andel närproducerade livsmedel för att stödja 
svenskt jordbruk, både ur ett hållbarhetsperspektiv men även för att 
vi i dessa oroliga tider allt tydligare ser vikten av att vara självförsör-
jande.

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
Natur och friluftsliv
Kungsbacka är en attraktiv kommun med många fina naturområ-
den, sjöar och lång havskust. Under pandemin upptäckte många 
hur härligt och nyttigt det är att vara ute i naturen. Allt fler besöker 
våra anläggningar runtom i kommunen och därför fortsätter vi att 
utveckla och underhålla dessa. Nya toaletter anläggs vid Naturum 
och vid flera badstränder. Fler motionsspår och vandringsleder 
finns också med i budgeten liksom pengar till utökad parkering och 
omläggning av vägen till Tjolöholm. 

Tillväxt 
Kommunen fortsätter att växa, vi bygger nya utbildningslokaler i 
Björkris, förskolor och bostäder med särskild service planeras på 
flera ställen. Detaljplanerad verksamhetsmark har färdigställts i 
Fjärås där många nya företag har etablerat sig och fler områden är 
på gång, bland annat i Frillesås och i Klovsten. Dessutom tillskapas 
det verksamhetslokaler i de nya områden som växer fram i staden. 

Vi planerar en tillväxt inte bara med bostäder utan också med nya 
arbetstillfällen, mötesplatser och serviceutbud. Promenadstråk och 
uppfräschning längs ån, förbättrade gång- och cykelvägar och inte 
minst bättre framkomlighet på vägnätet för bil och kollektivtrafik. 
Arbetet med att stärka Kungsbackas identitet pågår i syfte att väl-
komna fler företag att etablera sig i kommunen, vilket skapar förut-
sättningar för fler att både kunna bo, arbeta och umgås i kommunen.

För ett ökat välmående - med fokus på unga och de 
äldre
Tyvärr ser vi att alltför många, både unga och äldre, inte mår till-
räcklig väl. Alliansen tilldelade extra resurser under pandemin för 
att motverka psykisk ohälsa. Många goda projekt gjordes men vi ser 
att vi måste fortsätta satsa för att uppnå ett bättre välmående. För 
att fortsätta med omställningen till ett mer förebyggande och främ-
jande arbete avsätter vi 5 miljoner per år under planperioden. Dessa 
medel ska användas för att stärka unga och äldres välmående. Till 
exempel möjliggöra för grupper som idag står långt ifrån ordinarie 
fritidsaktiviteter att få en meningsfull fritid samt intensifiera arbetet 
kring psykiskt välmående, både för barn, elever och äldre. Antal 
ärenden för ekonomisk rådgivning är fortsatt många och erfarenhe-
ten säger att när räntan på bolån går upp så ökar behoven av rådgiv-
ning. Vi fortsätter satsningen på att stärka arbetet med förebyggande 
insatser för ekonomisk rådgivning med 700 000 kronor. 

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
Våra unga är vår framtid, alla barn och elever i Kungsbackas skolor 
ska utvecklas till sin fulla potential. Alla elever har rätt till god stu-
diero, hög kvalitet på undervisningen och en självklar rätt att välja 
vilken skola de vill gå i. Kungsbackas skolor håller en hög kvalitet 
men vi kan bli ännu bättre. För att höja elevernas måluppfyllelse 
fokuseras bland annat på undervisningens kvalitet, matematiskt 
lärande, jämställd utbildning samt fortsatt arbete för att stärka 
elevers psykiska och fysiska hälsa. Välutbildad personal utgör den 
enskilt viktigaste faktorn för förskolans och skolans framgång samt 
att lärandet sker på vetenskapliga grunder. Alla elever ska lyckas i 
skolan och här behöver all personal utveckla sin förmåga att möta 
barn och ungdomar utifrån deras behov och ha en bra samverkan 
mellan olika aktörer. 

Genom Alliansens fokus på arbetslinjen så har Kungsbacka bland 
den lägsta arbetslösheten i Sverige. Det är självklart att alla ska 
arbeta och bidra efter egen förmåga. Vi tror på att varje individ vill 
och behöver få känna den sociala tillhörigheten som ett arbete ger. 
Arbetet kring välfärdsbrott förstärks så att inga skattemedel går till 
kriminella nätverk utan kan gå till de som faktiskt behöver extra 

stöd under kortare eller längre perioder. För att lyckas bibehålla 
en god kvalitet för de svagaste i vårt samhälle behöver arbetet med 
förebyggande och främjade åtgärder förstärkas samt ett utvecklat 
samarbete mellan förvaltningar och andra aktörer utökas. Detta 
arbete har påbörjats och fortsätter framöver.

Seniorer 
Våra äldre blir fler, lever glädjande nog längre och håller sig friska 
längre. Fler och olika typer av boendeformer planeras till exempel 
trygghetsboende med högt fokus på social gemenskap och trygghet. 
De äldre som har någon form av omsorg ska känna sig trygga med 
att få en god vård och omsorg. Vi månar om att de äldre ska möta 
varma omsorgsfulla händer när de behöver men ser även positivt på 
en utveckling av världsfärdteknik. Den enskilde kan med hjälp av 
teknik bli mer självständiga i sitt dagliga liv vilket är positivt. Anta-
let olika personer som de äldre möter vid insatser inom vård och 
omsorg har minskat de sista åren. Det är en viktig trygghetspara-
meter för våra äldre. Antalet personer som man träffar ska fortsätta 
minska så att man som omsorgstagare känner igen personalen som 
kommer. Tillsammans med civilsamhället skapar vi många mötes-
platser och aktiviteter för trevliga, meningsfulla och utvecklande 
stunder och arbetar aktivt mot ofrivillig ensamhet. I förra årets 
budget fick Gymnasium & Arbetsmarknad, Vård & Omsorg och 
Individ & Familjeomsorg extra tilläggsanslag. Dessa medel var 
nivåhöjande i budget och ligger således kvar kommande år. 

Digitalisering och förändrade arbetssätt
Under ett antal år har stora kliv tagits inom digitaliseringsområdet, 
men för att få ett mer resurseffektivt, kompentenseffektivt och 
framför allt invånarfokuserat arbete kring digital transformation 
krävs en mer centraliserad styrning med stort gemensamt fokus för 
Ett Kungsbacka. För att ställa om arbetet med digitalisering till en 
metod för verksamhetsutveckling och nytta för våra invånare istället 
för systemförvaltning, krävs ändrade arbetssätt. Innovationskraft 
och förmåga att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möj-
ligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar. Alliansen skjuter 
till 10 miljoner för digitalisering och 10 miljoner för innovation per 
år under fem år för att möjliggöra denna förändring av arbetssätt. 
En förutsättning för att vi ska kunna leverera en god välfärd är 
att näringslivet frodas och genererar skattepengar. I Kungsbacka 
fortsätter arbetet med att stärka företagsklimatet och stort fokus 
ligger på korta handläggningstider, bra bemötande och att under-
lätta byråkratin. Ett flertal åtgärder kring enklare ansökningsför-
farande och förenklingar pågår och detta omställningsarbete har 
hög prioritet. Till exempel har ett förslag lagts för att se om man 
kan självdeklarera inom vissa områden inom tillsynsverksamheten.  

Kungsbacka kommun är och ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgi-
vare. Arbetet med såväl utvecklande ledarskap som medarbetarskap 
fortsätter, likaså arbetet med jämställda löner. Trots att Kungsbacka 
ligger bäst i Halland gällande löneskillnader mellan kvinnor och män 
är vi inte nöjda förrän dessa är borta. Idag är kvoten 98 % hos våra 
månadsanställda och Alliansen är inte nöjda förrän den är 100 %. Vi 
tillskjuter i år 3 miljoner extra för osakliga löneskillnader. 

Hållbarhetsarbete
Kungsbacka har toppat rankingar i arbetet med Agenda 2030 de 
senaste åren men fortsätter givetvis aktivt arbeta med hållbarhetsfrå-
gorna. När Kungsbacka utvecklas och växer är det självklart att det 
ska ske på ett hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Stort 
fokus kommer ligga på våra inköp samt var och hur vi bygger och 
reser. Det återanvänds och återbrukas en hel del, men här ska vi bli 
ännu bättre, det ska vara naturligt att laga och renovera istället för att 
kasta och köpa nytt. Vi vill vara en kommun som tänker miljösmart i 
alla led. Återbruk och återvinning ska öka och vi planerar för framti-
dens återvinningscentraler som skall vara lättillgängliga och erbjuda 
generösa öppettider. Vi planerar också för ökad flexibilitet exempelvis 
med möjligheter till flyttbara återvinningsanläggningar i miniformat 
och att fortsätta samarbetet med civilsamhället vad gäller återbruk 
och återvinning. 

Vi har höga ambitioner gällande vårt avlopps- och dricksvatten. Dessa 
viktiga samhällsfunktioner måste ligga till grund för vår framtida 
samhällsutbyggnad. Hammargårds avloppsreningsverk ska uppgra-
deras och byggas ut, både för ökad kapacitet och en bättre rening. 
Kommunens fastigheter har solceller på en stor andel av taken. Vi 
vill öka utbyggnadstakten och satsar 3 miljoner extra under året för 
att öka andelen egenproducerad energi. En klok investering inte 
bara för miljön utan även för ekonomin och för robusthet i tider med 
effektbrist och ökade elpriser. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med 
energieffektiviseringar.

Ett annat hållbarhetsområde som vi lägger kraft på är översvämnings-
problematik och dagvatten. Både med nya lösningar och information 
om hur man kan minska problemet, till exempel med mindre hård-
gjord yta, fler träd och planteringsytor som är översvämningsbara. 
Inom social hållbarhet är trygghet, medskapande och jämställdhet 
viktiga parametrar. Ett nära samarbete mellan kommunen, polisen 
och andra aktörer är en framgångsfaktor för att tryggheten fort-
satt ska vara hög i Kungsbacka. Vi vill se ett utökat samarbete och 
medskapande tillsammans med föreningslivet och civilsamhället för 
ett trivsamt och inkluderande samhälle. Vi stärker budgeten med 1 
miljon för att öka tryggheten kring Badhusparken och Resecentrum 
genom att förbättra belysningen i stadens centrala delar. 

  Lisa Andersson    Fredrik Hansson  Monica Neptun  Peter Wesley
moderaterna      centerpartiet  liberalerna  kristdemokraterna
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Vision 2030
I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans  Vi är öppna, trygga och nytänkande  
Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar  Här växer du hela livet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som 
människor utvecklas både näringslivet och samhället i 
stort.

Aktiviteter som engagerar, 
 inspirerar och berikar livet
Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd 
och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och 
gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. 
Framåtanda, mångfald och öppenhet spirar i nätverk och 
föreningar.

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande 
saker att hända.

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

VISION VISION 
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SÅ STYRS KUNGSBACKA SÅ STYRS KUNGSBACKA

Så styrs Kungsbacka

Principer
Kommunens styrning utgår ifrån grundprinciperna lång-
siktighet, helhet och förnyelse. Långsiktighet innebär att 
det vi skapar och levererar ska ha en lång hållbarhet för 
nuvarande och kommande generationer. Det säkerställs 
genom att agenda 2030 genomsyrar beslut och vår verk-
samhet. Genom omvärldsanalys och scenarier spanar vi 
på kommande behov, utmaningar och möjligheter. Helhet 
eller som vi ofta brukar säga, Ett Kungsbacka, betyder 
att vi gör det bästa vi kan tillsammans med alla som bor, 
verkar och vistas i kommunen med de gemensamma 
resurser vi har. När vi agerar som Ett Kungsbacka blir 
helheten större än delarna och vi möter utmaningar utan vi 
och dom. Vi har hela kommunen i fokus inte bara enskilda 
verksamheter. Det innebär inte att det kommer vara lika 
överallt men likvärdigt. Förnyelse handlar om att lösa 
uppdraget på ett innovativt sätt. Förmågan att ställa om, 
hitta nya lösningar och använda tekniska lösningar är helt 
avgörande för att nå målen om välfärd och god livsmiljö för 
invånarna såväl på kort som lång sikt. Det kan handla om 
nya tjänster eller nya sätt att erbjuda tjänster, förändrade 
förhållnings- och arbetssätt, hitta andra organisatoriska 
lösningar och samarbetsformer som effektiviserar hur vi 
löser uppdraget. 
 
Uppdraget 
Uppdraget för kommunal verksamhet består av tre delar: 
att verka för demokrati, samhällsutveckling och god kom-
munal service. 

Riktning
Riktningen för uppdraget kommer från kommunal och 
statlig styrning, från vision, mål och direktiv och hur 
resurstilldelningen ser ut:

Kommunal och statlig styrning
Politikerna i riksdag och regering styr oss genom att stifta 
lagar och förordningar – statlig styrning - exempelvis 
Socialtjänstlagen. Det kan också vara genom att ingå 
överenskommelser med EU, FN eller andra institutioner, 
såsom Agenda 2030. Politikerna styr oss också lokalt i 
Kungsbacka - kommunal styrning - genom att fatta beslut, 
fördela pengar och sätta mål för verksamheten. Den 
kommunala styrningen sker både från kommunfullmäk-
tige, från nämnderna och kommunstyrelsen. Kommunens 
politiker beslutar bland annat om styrande dokument. 
Dessa är underordnade visionen och kommunbudgeten och 
uttrycker fullmäktiges ambitioner inom ett antal sakområ-
den. Exempel på styrande dokument som riktar sig till fler 
än en nämnd är översiktsplan, klimatstrategi och närings-
livsstrategi. 

Vision 2030 
I visionen har politikerna beskrivit de olika delarna som 
ingår i den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Den 
handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov 
av arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser, 
om hur vi får företag att etablera sig i kommunen och hur 
Kungsbacka stad ska växa. 

Mål och direktiv
Med visionen som utgångspunkt beslutar kommunfull-
mäktige om långsiktiga kommunövergripande mål som 
gäller under mandatperioden. För varje mål finns några 
fokusområden där det behövs kraftsamling. Målen och 
fokusområdena omprövas vid nytt budgetår. Politikerna i 
kommunfullmäktige beslutar om direktiv som gäller under 
budgetåret. Direktiv gäller för särskilt, utpekat område 
där det krävs förändring. Varje nämnd ansvarar för att 
bidra till att de kommunövergripande målen nås. Efter-
som målen gäller hela mandatperioden kan omfattningen 
av nämndernas arbete med de olika målen variera mellan 
åren. Under kapitlet Mål och direktiv beskrivs hur målar-
betet samordnas. 

Ekonomistyrning och resurstilldelning
Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. 
Fullmäktige beslutar hur pengarna ska fördelas till olika 
nämnder exempelvis utifrån förväntad befolkningsutveck-
ling. Politikerna i nämnden styr hur pengarna fördelas 
inom nämnden. Se kapitlen om Ekonomistyrprinciper och 
God ekonomisk hushållning.  

Kultur
Arbetsplatskulturen, utvecklande ledarskap och medarbe-
tarskap samt tillitbaserad styrning och ledning ger vägled-
ning i det dagliga arbetets beslut och handlingar: 

Arbetsplatskultur
Medarbetarna har gemensamt formulerat en arbets-
platskultur med hörnstenarna – vi välkomnar, vi tänker 
nytt, vi samarbetar och vi levererar utifrån visionens: här 
jobbar människor som vill, vågar och kan. När vi agerar 

utifrån arbetsplatskulturen har vi kundens fokus, litar på 
varandra och drar åt samma åt. Det hjälper oss att uppnå 
hög kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Då får de 
som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, 
vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medska-
pande, vilket skapar trygghet för dem vi är till för. 

Tillitsbaserad styrning och ledning 
Vår styrning och ledning är tillitsfull för att vi ska kunna 
möta invånarnas behov på bästa sätt och skapa en bättre 
arbetsmiljö för våra medarbetare med ökad frihet och eget 
ansvar inom bestämda ramar. Styrningen bygger på ett 
förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänsteperso-
ner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, 
invånare, företag och organisationer. Vi litar på att alla gör 
sitt jobb och gör sitt bästa. Vi samarbetar och är ödmjuka 
för varandras arbetsområden och kompetens. 

Foto: Catharina Fyrberg

Styr- och ledningsmodellen är ett verktyg för att utveckla, följa upp och 
säkra kvaliteten i verksamheten i enlighet med de politiska besluten  
Tydlig riktning, kultur och struktur är viktiga delar i modellen 
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Utvecklande ledarskap och medarbetarskap
Ledare i Kungsbacka kommun förväntas agera föredöme, 
inspirera och motivera samt visa personlig omtanke, liksom 
ha mod och förmåga att driva utvecklings- och föränd-
ringsarbete var och en för sig och tillsammans. Genom ett 
utvecklande medarbetarskap nås ökad motivation, arbets-
glädje, engagemang, välmående och personlig utveckling. 

Struktur
Struktur och arbetssätt bidrar till utveckling och kvalitets-
säkring av verksamheterna och kan påverkas av oss själva. 

Innovation och utveckling
Genom utvecklingsinitiativ och ständiga förbättringar 
utvecklar vi verksamheten löpande för att fortsätta vara 
relevanta för de vi är till för. Förnyelse och innovations-
arbete handlar om att labba, testa och experimentera och 
på så sätt skapa nya lösningar och värden i nära samarbete 
med dem vi är till för. 

Kvalitetssäkring
Genom kvalitetssäkring av uppdraget säkerställer vi en 
godtagbar lägstanivå. Ett aktivt arbete med intern kon-
troll ökar förutsättningarna att målen nås och lagstiftning 
efterlevs.

Sammanhang
Vi verkar i ett större sammanhang och är beroende av vad 
som sker i omvärlden och av att involvera fler i vårt arbete.

Omvärldsanalys
Uppdraget påverkas hela tiden av händelser och föränd-
ringar i omvärlden samt av invånarnas förändrade behov. 
Att förstå och förhålla oss till hur trender och omvärlds-
faktorer påverkar Kungsbacka är därför avgörande för att vi 
ska kunna förbereda oss för framtiden. 

Medskapande
Vi hittar nya lösningar och hanterar utmaningar tillsam-
mans med dem vi är till för. Genom medskapande får vi ny 
kunskap genom att lära av och med olika aktörer. 

Planering och uppföljning
Kommunbudget och plan 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upp-
rätta en budget för nästa kalenderår med en plan för de 
två efterföljande åren. I Kungsbacka kallar vi detta för 
Kommunbudget och den beslutas av kommunfullmäktige 

i juni. Förslaget till kommunbudget och plan arbetas fram 
av kommunstyrelsens arbetsutskott varje år. Förvaltningar-
nas, nämndernas och kommunens samlade uppföljning och 
analys ligger tillsammans med visionen och omvärldsana-
lysen till grund för budgeten och planen. Senast i december 
ska nämnderna fastställa sina nämndbudgetar och beskriva 
hur de ska uppnå målen. Ledningsdialogen är en del i det 
kommungemensamma planeringsarbetet och en förutsätt-
ning för att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. 
Politiker och tjänstepersoner på ledningsnivå samlas 
exempelvis i samband med Budgetdagen som hålls i början 
av året och Framtidsdagen på hösten.

Förvaltningarnas arbete med 
kommungemensamma prioinitiativ
Förvaltningarna tar hand om de kommunövergripande 
målen och nämndmålen och skapar genomförandeplaner 
för sina verksamheter. Det finns också en kommunge-
mensam genomförandeplan med prioriterade initiativ som 
förvaltningarna tillsammans har identifierat och kraftsam-
lar kring, för att nå resultat inom komplexa områden. 

Uppföljning 
Uppföljningen är viktig för att utvärdera resultatet och 
för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen 
framåt. Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna 
och enheterna upp vad invånarna tycker om servicen och 
om målen förverkligats. Förutom den kvalitativa uppfölj-
ningen av verksamheten och hur omvärlden har påver-
kat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt genom 
indikatorer där jämförelse görs över tid. Varje förvaltnings 
uppföljning går vidare till nämnden, där politikerna analy-
serar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredo-
visning. Nämnderna följer även upp nyckeltalen de beslutat 
om för att analysera grunduppdraget. Kommunlednings-
kontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommu-
nens samlade resultat och sammanställer med nämndernas 
årsredovisning som grund kommunens gemensamma 
årsredovisning. Förutom den skriftliga uppföljningen i 
samband med delårs- och årsbokslut hålls dialoger, så 
kallade checkpoints på våren och hösten för att följa upp de 
prioriterade initiativen. 

SÅ STYRS KUNGSBACKA

Ekonomistyrprinciper

Generell princip  
Villkor för kommunens nämnder och styrelser är

• att kommunens mål, riktlinjer, principer, praxis, regle-
menten och policys med mera följs  

• att lagar, avtal och anvisningar följs  
• att beslut ryms inom tilldelad budget  
• att de kvantitativa och kvalitativa mått kommunfull-

mäktige angivit uppnås  
• att ha ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar för den 

verksamhet som bedrivs av externa utförare  
 
Principiella ställningstaganden och ärenden av större vikt 
ska alltid behandlas av kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige. Det kan gälla till exempel tillämpningsföre-
skrifter för taxor och avgifter. Regelsystemets bevarande 
och frihet kräver att nämnder och styrelser visar stor lojali-
tet mot Kungsbacka kommuns beslut och intentioner.   

Ekonomiskt ansvar  
Kommunfullmäktige tilldelar nämnder och styrelser en 
nettoram för driften. Inom ramen ska nämnderna ta ett 
självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna måste 
själva upprätta rutiner för budgetuppföljning och intern 
kontroll. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen 
utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. 
Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att 
ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser 
sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering 
ske till kommunstyrelsen. Nämnden är skyldig att göra 
uppföljning med så täta intervaller som krävs för att ha en 
god kontroll. Uppföljning och prognos lämnas till kom-
munfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april 
och 31 augusti. Årsbokslutet per 31 december redovisas till 
fullmäktige.  

Budgetansvar  
Budgeten ska indelas i nämndbudget och förvaltningsbud-
get. Nämndbudgeten ska innehålla en plan för nämndens 
verksamhet och ekonomi med inriktning för arbetet i 
förvaltningen. Den ska bland annat innehålla: 

• ramfördelning med nedbrytning av ekonomiska ramar 
• kommunövergripande mål och eventuella egna nämnd-

mål utifrån fokusområdena 
• kommunfullmäktiges direktiv till nämnden 
• eventuella egna direktiv till förvaltningen

Förvaltningsbudgeten är en planering inom förvaltningen 
för nästkommande år med genomförandeplan för verk-
samheten samt fördelning av de ekonomiska anslagen till 
budgetansvariga. Förvaltningschefen delegerar budgetans-
varet ut i verksamheten på lämplig nivå. Budgetansvaret 
innebär en skyldighet att planera och genomföra verksam-
heten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För 
att verksamheten ska kunna utföras så att resurstillgången 
ligger inom fastställd budget, krävs att budgetansvariga 
fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser, 
vidtar nödvändiga åtgärder för att den ekonomiska ramen 
ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad om 
enhetens ekonomiska läge. Budgetuppföljningen är en del 
av budgetansvaret. Med det delegerade budgetansvaret 
följer rätten att fatta inköpsbeslut enligt gällande regler. 

Intern kontroll  
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta 
att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett 
korrekt och säkert sätt. Arbetet med intern kontroll är en 
sammantagen process som kan beskrivas med fyra bygg-
stenar:

1. En robust organisation 
Omfattar organisationsstruktur, reglementen, rutiner, 
verksamhetssystem, kvalitetskontroller, avtal, informa-
tion, kommunikation, arbetsplatskultur etc. 

2. Riskanalyser som riktar arbetet 
Ett reflekterande och framåtsyftande förhållningssätt. 
Omvärldsanalys och faktainsamling inom och utom 
den egna organisationen.

3. Planerade åtgärder och kontroller 
Utgår från riskanalysen och prioriterar och planerar 
uppföljande kontroller. 

4. Uppföljning 
Den interna kontrollen behöver följas upp och analyse-
ras. Resultatet återkopplas till ansvarig nämnd. 

EKONOMISTYRPRINCIPER
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Nämndernas ansvar  
I Kungsbacka arbetar varje nämnd 
i en årlig process för internkontroll. 
Nämnderna har det yttersta ansva-
ret för den interna kontrollen inom 
sitt verksamhetsområde. De antar 
en plan baserad på riskanalys och 
planering, genomför granskningar 
i enlighet med planen och beslutar 
om åtgärder med anledning av 
resultaten. Årets arbete med intern-
kontroll sammanfattas i en rapport 
som efter nämndens beslut går till 
kommunstyrelsen och när det rör 
inköp till nämnden för Service. 

överskott till resultatfonden ska detta tydligt beskrivas och 
motiveras utifrån kriterierna 1–4 nedan beroende på orsak 
till avvikelsen. 

1. Planerad verksamhet har inte utförts. Överskottet ska 
normalt återredovisas. 

2. Verksamhet har överförts till annan nämnd eller 
styrelse. Normalt görs ramjustering av budgeten under 
verksamhetsåret. I undantagsfall kan överskott återre-
dovisas eller överföras till aktuell nämnd eller styrelse 
i samband med bokslutet. 

3. Egna effektiviseringar eller besparingar. Redovisning 
och jämförelse med budget ska göras för prestationer 
eller andra utvärderingskriterier som nämnden eller 
styrelsen använder. Överskottet förs till nämndens 
resultatfond. 

4. Pågående projekt. Projekten ska vara igångsatta men 
inte avslutade. Överskottet ombudgeteras till nya 
budgetåret. Även ett underskott av nämndens totala 
nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. 
Normalt tar nämnden med sig underskottet och täcker 
det inom sin resultatfond. 

Underskott 
Den totala resultatfonden för en nämnd kan vara negativ 
ett enstaka år men nämnden skall då återställa under-
skottet nästföljande budgetår. I särskilda fall kan längre 
tid beviljas för att återställa underskottet. Åtgärderna ska 
redovisas vid apriluppföljningen. 

EKONOMISTYRPRINCIPER

Resultatfondens storlek 
Fonden får högst uppgå till 10 procent av budgeterad brut-
toomslutning för bokslutsåret. Här kan fullmäktige besluta 
om större eller mindre fond om särskilda skäl föreligger. 

Uttag ur fonden 
Då fonden endast är en öronmärkning av eget kapital kan 
ingen budgetering av uttag ske på nämndnivå. Ett under-
skott/negativt resultat i nämndens bokslut ska i första hand 
täckas genom ianspråktagande av medel ur resultatfond. 
Anmälan om disponering av nämndens resultatfond kan 
göras av nämnden under året i samband med uppföljning-
arna per 30 april och 31 augusti. Nämndernas uttag ur 
fonden sker i samband med bokslutet i ärendet ombudget 
och resultatfonder, då en notering sker i det egna kapitalet. 
En redovisning av utfallet för de enheter som ingår i nämn-
dens resultatfonder görs till nämnden i bokslutet. Nämn-
den föreslår fullmäktige i det årliga ärendet ”ombudget 
och resultatfonder” om insättning eller uttag ur nämndens 
fond. Beslut om disponering fattas av kommunfullmäktige.

Användning 
Resultatfonden får användas för täckande av underskott i 
bokslutet. För övrigt får medlen användas för alla normala 
driftskostnader inom nämndens verksamhetsområde. Man 
kan inte använda medlen för kostnader som är nivåhöjande 
som innebär att man långsiktigt binder sig för sådant som 
inte ryms inom budget. 

Investeringar 
Nämnderna erhåller en budgetram för investeringarna 
uppdelad per investeringskategori. Nämnden beslutar i 
nämndbudgeten om de projekt som ingår i budgetramen. 
Avstämning av det ekonomiska utfallet jämfört med 
budget ska ske löpande under projektets genomförande. 
Om det vid den ekonomiska uppföljningen visar sig att 
projektet inte kan genomföras inom anvisad investe-
ringsram ska detta rapporteras till nämnden. Nämnden 
beslutar om investeringsbudgeten för projektet ska justeras 
inom nämndens totala investeringsram eller om investe-
ringsprojektet ska anpassas efter nya förutsättningar. En 
avvikelse på mindre än fem procent behöver inte rapporte-
ras såvida det inte motsvarar mer än fem miljoner kronor. 
Ett investeringsprojekt över fem miljoner slutredovisas till 
nämnden. Överskott eller underskott för pågående men 
inte avslutade investeringsprojekt överförs till nästa eller 
kommande budgetår till dess investeringen är genomförd 
och slutredovisats. Avslutade investeringsprojekt som går 
med över- eller underskott beslutas av nämnden och hante-

ras inom nämndens budgetram. Nämnden kan även under 
året besluta om en omdisponering mellan projekten inom 
budgetramen. För lokalinvesteringar är det nämnden för 
Service som rapporterar till kommunstyrelsen då nämnden 
utför lokalinvesteringarna på uppdrag av kommunstyrelsen 
som äger budgeten för lokalinvesteringarna. Investeringar 
delas in i fem olika kategorier:

• Lokalinvesteringar 
• Exploateringar 
• Löpande investeringar 
• Övriga investeringar 
• Reinvesteringar  

Lokalinvesteringar 
Avser ny- till och ombyggnation av lokaler. Det budge-
terade beloppet tillhör kommunstyrelsen som kan justera 
mellan olika lokalobjekt under året. Byggprojekt i lokal-
planen får startas upp om de understiger 15 miljoner i 
investeringsbelopp. För projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska igångsättning beslutas av kommunstyrelsen. De 
hyresobjekt som ingår i lokalplanen där  hyran motsvarar 
en investering av 15 miljoner eller mer ska även igångsätt-
ning beslutas av kommunstyrelsen. Kapitalkostnaderna 
betalar Service Fastigheter som tar ut detta i en hyra av 
hyresgästen. Nämnderna bekostar behovsanalyser inom 
sin driftsbudget. Förstudier i investeringsprojekt som inte 
resulterar i en investering bekostas av beställande nämnds 
driftsbudget. Verksamhetsanpassningar av lokaler betalas 
av hyresgästen. Nämnderna får inom sin ram betala 20 
procent av hyran som orsakas av den nya lokalen. Detta 
gäller alla lokaler. 

Exploateringsinvesteringar 
Inom ett exploateringsområde förekommer investeringar 
som förblir kommunala, exempelvis gator och vägar. För 
dessa erhålls kompensation för kapitalkostnader. 

Löpande investeringar 
Löpande investeringar är sådant som regelbundet återkom-
mer och som ligger på en någorlunda jämn nivå. Kapi-
talkostnader som är föranledda av dessa investeringar tar 
nämnden inom ram. Kapitalkostnaderna består av avskriv-
ningar och internränta. Avskrivningar kan disponeras för 
alternativa verksamhetskostnader om det finns utrymme i 
driftbudgeten och investeringsnivån över tid ligger på en 
lägre nivå än planen. Motsvarande omdisponering kan inte 
göras med internränta då detta endast är en intern post i 
budgeten som ska spegla kommunens upplåningskostnad. 
Löpande investeringar ombudgeteras normalt sett inte. 

EKONOMISTYRPRINCIPER

Kommunstyrelsens ansvar
Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrappor-
ter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens sam-
lade system för intern kontroll och i de fall förbättringar 
behövs, besluta om sådana. Den samlade utvärderingen ska 
rapporteras till kommunfullmäktige.

Resultatfond och ombudget
Resultatfonder innebär att nämnderna kan ta med sig 
överskott respektive underskott till kommande år. För de 
avgiftsfinansierade verksamheterna finns särskilda regler, 
se rubrik avgiftsfinansierad verksamhet.

Motivet för nämndernas resultatfonder är att
• Tydliggöra verksamhetsansvaret och möjliggöra en bra 

ekonomistyrning. 
• Möjliggöra bättre långsiktig planering över flera år i 

verksamheten, och få en tydlig ordning för att hantera 
över- och underskott.

• Skapa större handlingsfrihet på nämndnivå genom att 
göra det möjligt att arbeta med resultatfonden som en 
buffert. 

• Eliminera kalenderårsproblematiken, exempelvis und-
vika köp för att hålla sin budget i slutet av året. 

Nämndens totala resultatfond får inte vara negativ. Beslut 
om resultatfondernas avsättningar fattas av fullmäktige 
i samband med bokslutet och specifikt i ärendet ombud-
getering och resultatfonder. Under året kan ramjustering 
av resultatfonden göras i de fall då verksamheten övergår 
till annan nämnd. I de fall nämnden önskar föra med ett 

Foto: Ciprian Gorga
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Övriga investeringar 
Nämnderna erhåller en budgetram för övriga investeringar. 
Nämnden beslutar i nämndbudgeten om de projekt som 
ingår i budgetramen. Nämnden blir kompenserad för de 
kapitalkostnader som dessa föranleder. 

Reinvesteringar
Nämnderna erhåller en budgetram för reinvesteringar. 
Nämnden beslutar i nämndbudgeten om de projekt som 
ingår i budgetramen. Nämnden blir kompenserad för de 
kapitalkostnader som dessa föranleder. 

Konstgestaltning i lokaler 
I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggnadernas byggutgift till konst-
gestaltning. 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 ansva-
rar för beslut om och inköp av konstgestaltning. Budgeten 
som avsätts kan fördelas olika mellan de lokaler som byggs. 
Det innebär att det inte alltid blir 1 procent i konstgestalt-
ning per lokal utan det kan variera mellan olika lokaler.
Vid investeringar i infrastruktur såsom gator och vägar 

samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fast-
ighetsägare får ställning tas till konstgestaltning i varje 
enskilt projekt. 

Internränta 
Nivån på den interna räntan följer SKR:s rekommendatio-
ner med ett års förskjutning om inte annat anges. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Avgiftsfinansierad verksamhet är Vatten & Avloppsverk-
samheten, Renhållning och Kungsbacka Bredbandsnät. 
Dessa enheter erhåller inga skattemedel utan driver sin 
verksamhet på avgifter som tas ut. Därmed för man även 
med sig de resultat som uppkommer i en särskild fond som 
innebär en skuld eller fordran till de som betalt avgifterna. 
I de fall avgiftsuttaget skulle vara för lågt ett enskilt år och 
underskottet inte kan mötas av upparbetad fond belastar 
underskottet kommunens resultat. Samtidigt ställs krav på 
att komma i balans under en treårsperiod antingen genom 
höjda avgifter eller sänkta kostnader. Fullmäktige faststäl-
ler taxorna och nämnden för Teknik skall utifrån taxan 
besluta om budget för verksamhetsåret. 

Investeringar 
De affärsdrivande enheterna lånar pengar av kommunen 
för sina investeringar och en utlåningsram fastställs för 
dessa enheter. Nivån på den interna räntan följer SKR:s 
rekommendationer. 

Investeringsfond inom Vatten och Avlopp
Enligt lag om allmänna vattentjänster §30 får medel avsät-
tas till fond för framtida nyinvesteringar under förutsätt-
ning att ett antal kriterier uppfylls. Nämnden för Teknik 
har beslutat om att upprätta en fond för Hammargårds 
reningsverk. Nämnden beslutar om fondering i samband 
med årsbokslutet respektive år. Investeringsfonden redo-
visas som en långfristig skuld och löses upp i samma takt 
som avskrivningen på den tillgång den avser att finansiera.   

Foto: Marie Cullberg, 
Kungsbacka kommun

EKONOMISTYRPRINCIPER

Mål och direktiv
Kommunövergripande mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har 
kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill 
se kommunens långsiktiga utveckling. Med visionen som 
bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års 
uppföljning beslutar fullmäktige om kommunövergripande 
mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt 
i utvecklingsområdena som visionen lyfter fram, samt de 
utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt 
riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och 
beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Genom indi-
katorer 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. 

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I

Fokusområden 
●  I Kungsbacka finns attraktiva bostäder 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 vi trygga och får en god vård och omsorg 

när vi behöver stöd för att få livet att fungera 

Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 2023

Antal påbörjade bostäder 501 234 216 Öka

Antal färdigställda bostäder 418 248 430 Öka

Bäst att Leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveri-
ges kommuner (tidningen Fokus)

15 5 3 < 20

Anmälda brott mot brottsbalken per invånare, antal/100 
000 invånare (BRÅ)

4 338 5 075 5 321 Minska

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn 
(Kolada)

89 % 88 % * Öka

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhets-
syn (Kolada)

83 % 81 % * Öka

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – 
helhetssyn (Kolada)

96 % 76 % * Öka

*Ännu ej publicerad 

MÅL OCH DIREKTIV

Samordning 
Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett sär-
skilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder, med undan-
tag för valnämnden, överförmyndare i samverkan och 
revisionen, 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. Nämndernas 
förvaltningar ansvarar för att upprätta en genomförande-
plan 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.
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MÅL OCH DIREKTIV

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ

Fokusområden 
●  Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi 
●  Kungsbacka ska verka för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle 

som också skyddar och främjar biologisk mångfald  
●  Kungsbacka ska verka för ett socialt hållbart samhälle 
●  Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt  

Indikatorer 2019 2020 2021 Målsättning 
2023

Energiförbrukning i kommuns lokaler per kvadratmeter * * * Minska

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv (Kolada) 2,71 ** ** Minska

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området 
(Kolada)

15,9 % 17,6 % * Öka

Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv (Kolada) 7 7 * Oförändrad

Matens klimatpåverkan från de offentliga måltiderna ska minska 
räknat i kg CO2-ekv/kg livsmedel  Målsättningen är 1,0 år 2030 

1,99 1,93 1,82 Minska

Antal kemiska produkter med utfasningsämnen, inklusive 
hormonstörande ämnen på SIN-listan ska minska i kommunens 
verksamheter  2021 var antalet 124 (KEMgroup PRO)

** 251 124 Minska

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

** 100 * Minska

Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 % per hel-
tidsanställd  Startvärde 100, målvärde 2030 är 60  

** 100 * Minska

Ekologisk status i Kungsbackafjorden (VISS) ** ** ** Öka

Skyddad natur totalt, andel (Kolada) 7,4 % 7,4 % *

Vattendrag med god ekologisk status, andel (Kolada) 22,2 22,2 18,5 Öka

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8, samt årskurs 1 gymnasiet – Flickor 
(Elevhälsan i Kungsbackas hälsosamtal med elever)

åk 4: 89%

åk 8: 73%

Gymnasiet 
åk 1: 58%

åk 4: 85%
 

åk 8: 70%
 

Gymnasiet 
åk 1:  70%

åk 4: 88%

åk 8: 77%

Gymnasiet 
åk 1: 68%

Öka

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8, samt årskurs 1 gymnasiet – Pojkar 
(Elevhälsan i Kungsbackas hälsosamtal med elever)

åk 4: 91%

åk 8: 88%

Gymnasiet 
åk 1: 61%

åk 4: 88%
 

åk 8: 84%
 

Gymnasiet 
åk 1:  80%

åk 4: 93%

åk 8: 92%

Gymnasiet 
åk 1: 88%

Öka

*Ännu ej publicerad 
** Ingen uppgift

MÅL OCH DIREKTIV

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET I VÄSTSVERIGE

Fokusområden 
● Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor 
●  I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer  

och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning 

Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 2023

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

62 66 66 Öka

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

3,4 3,3 3,5 Öka

Sysselsatt dagbefolkning, antal 27 610 27 384 * Öka

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom Göteborgs-
regionen

5,0 % 5,1 % * Öka

Företagsamhet, andel av invånare 16–74 år 18,0 % 18,0 % 18,0 % Öka

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

12,2 13,1 * Öka

*Ännu ej publicerad 

Foto: Amanda Liljevall
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I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET

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

Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 2023

Genomsnittligt meritvärde för grundskolans årskurs 9  
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i 
elevens slutbetyg och kan max vara 340  (Kolada)

238 246 239 Öka

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasiets avgångse-
levers betygspoäng som kan vara max 20  (Kolada)

13,8 14,0 14,2 Öka

Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, 
index med skala 0–10 enligt Skolinspektionens skolen-
kät 

7,3 * 7,8 Öka

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

2,2 % 2,8 % 2,6 % Minska

Andel vuxna personer som inte återkommer till 
försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjnings-
stöd  (Kolada)

78 % 82 % 67 % Öka

*Enkäten genomförs vartannat år 

MÅL OCH DIREKTIV

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD

Fokusområden 
●  I Kungsbacka är invånare, kunder, företag och föreningar med-

skapande i att utforma det goda livet 
●  Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda 

och korrekt bemötta i kontakt med kommunen  
● Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt 
●  Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga 

och medskapande medarbetare och ledare 

Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 2023

Andel innovationsprojekt som drivits under året * * * Öka

Andel av bruttokostnaden som avsätts för verksamhets-
utveckling och innovation

* * * Öka

Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medar-
betarnas samlade uppfattning om områdena motivation, 
ledarskap och styrning, skala 1–100 enligt Medarbetaren-
käten

** 78 78 Öka

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

91 91 103 Öka

* Ny indikator från 2023
** Mätning gjordes inte, eftersom uppföljningen tidigare gjordes vartannat år 

MÅL OCH DIREKTIV

DIREKTIV - INNOVATION OCH OMSTÄLLNING TILL NYA ARBETSSÄTT

Kungsbacka kommun står inför stora utmaningar kom-
mande decennier. Bland annat handlar det om hur 
välfärden ska bevaras trots kostnadsökningar och kompe-
tensbrist, men också om klimatanpassning och omställning 
av energi- och transportsystem. Innovationskraften och 
förmågan att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för 
möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar, för att 
fortsatt vara relevant och möta förväntningar från invånare 
och företagare. För att bygga förmåga till innovationsar-
bete och digital transformation krävs nya kompetenser och 
arbetssätt, men också en kultur som tillåter experimen-
terande och risktagande. Vi behöver utmana nuvarande 
arbetssätt och testa saker som vi aldrig testat förut, fast vi 
kommer misslyckas många gånger innan vi träffar rätt.
Nämnderna och kommunstyrelsen får i uppdrag att öka 
tempot i att bygga kultur och förmåga och skapa tekniska 
förutsättningar för verksamhetsutveckling genom digitali-
sering genom: 

• Kompetensutveckling och förstärkning med nya kom-
petenser

• Utveckling och spridning av nya arbetssätt
• Bygga en kultur som inspirerar och tillåter experimen-

terande och testande, utforskande och medskapande
• Möjlighet att genomföra fler utvecklingsinitiativ
• Skapa ändamålsenliga tekniska förutsättningar

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram fördelnings-
modell för särskilt avsatta medel 2023 - 2027 som ska möj-
liggöra den kommungemensamma satsningen på innova-
tion. Pengarna får inte gå till utveckling och förstärkning 
av ordinarie drift utan ska öronmärkas för innovationsar-
bete som bidrar till framtidens välfärd. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning
Grunden för god ekonomisk hushållning och hållbar 
utveckling liknar varandra – bägge bygger på långsiktigt 
tänkande och att varje generation står för de kostnader 
de ger upphov till. 

Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Kungsbacka 
kommuns långsiktiga planering. Ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt bero-
ende av varandra. God ekonomisk hushållning handlar 
om att styra ekonomin i både ett kortare och ett längre 
tidsperspektiv. De ekonomiska medlen är en restriktion 
för omfattningen av kommunens verksamhet. 

Vi har valt att se på god ekonomisk hushållning utifrån 
tre områden, som på olika sätt involverar hållbarhetsper-
spektiven:

•  Ekonomi – hur den finansiella utvecklingen ser ut 
över tid

•  Politisk inriktning – hur väl de kommunövergri-
pande målen uppfylls

•  Samhälle – Hållbar utveckling och vad kommunens 
arbete med de globala hållbarhetsmålen ger för resul-
tat över tid

Bedömning av god ekonomisk hushållning 
Varje del Ekonomi, Politisk inriktning och Samhälle väger 
lika mycket vid utvärderingen. Först görs en bedömning 
av respektive område. Resultatet är godtagbart när minst 
hälften av definierade mått/mål är uppfyllda. Därefter 
görs en samlad utvärdering av de tre områdena. Om 
minst två områden är på godtagbar nivå har kommunen 
god ekonomisk hushållning.  
 

Samhälle Politisk 
 inriktning

God
ekonomisk
hushållning

Ekonomi

Ekonomi

Mått/mål Krav

Finansiering av 
investeringar

Att kassaflödet (årets resultat och 
avskrivningar) ska vara så pass stort 
att årets investeringar och planerade 
investeringar finansieras med egna medel 
till 70 procent över en femårsperiod  
Nyckeltalet för pågående budgetår (2022) 
beräknas på ett genomsnitt för tre år (2020–
2022) med innevarande budgetår (2022) som 
sista året i treårsperioden  Nyckeltalet för 
planerade investeringar beräknas utifrån 
ett genomsnitt över en femårsperiod med 
senast fastställda bokslutsåret (2021) 
som första året under femårsperioden 
(budgetåren 2022–2025) 

Soliditet Att bokslutsårets soliditet i koncernen 
och kommunen ska vara lika eller högre 
än den genomsnittliga soliditeten för 
treårsperioden, (2020–2022) 

Politisk inriktning 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Samhälle

 
Samhällsperspektivet handlar om hur vi lokalt uppfyller de 
globala hållbarhetsmålen och bidrar till samhället i stort.
 

Mått/mål Krav

Nyckeltalen som Rådet för 
Kommunal Analys (RKA) 
föreslagit som stöd för 
kommunernas genomför-
ande av Agenda 2030 

Att vi är bland de 25 procent bästa i Sve-
rige, alternativt kan uppvisa en trend som 
ligger i linje med eller över alla kommuners 
ovägda medel under senaste fyraårsperi-
oden  Om mätvärde saknas görs bedöm-
ningen på senaste år som mätningen 
gjordes  

Foto: Amanda Liljevall, 
Kungsbacka kommun

 
Politisk inriktning handlar om hur de kommunövergri-
pande målen uppfylls samt hur ägardirektiven efterlevs.

Mått/mål Krav

Kommunöver-
gripande mål

Att måluppfyllelsen är oförändrad eller för-
bättras under mandatperioden  

Ägardirektiv Att ägardirektiven årligen uppfylls 
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Omvärld i förändring

Världen förändras fortare än någonsin. På global nivå 
håller klimatet på att förändras dramatiskt och trycket på 
omställningar i hållbar riktning ökar. Andelen äldre i Sve-
rige och Kungsbacka växer, vilket kommer att öka trycket 
på våra verksamheter.  Världen över försvagas demokratin 
och nationellt ökar många klyftor mellan invånarna. Digi-
taliseringen, som förändrar hela samhället, accelererade 
ytterligare under coronapandemin.

Pandemin visade att vi behöver vara ständigt beredda på 
att plötsligt ställa om utifrån nya förutsättningar. Efter 
en djup nedgång har den svenska ekonomin återhämtat 
sig snabbare än väntat, även om de långsiktiga effekterna 
av vård- och utbildningsskuld är svåra att överblicka. 
Men knappt har pandemin hunnit lägga sig innan en helt 
annan internationell kris har börjat få stor påverkan på det 
svenska samhället.

Kriget i Ukraina 
Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 har 
förändrat både Sveriges säkerhetspolitiska läge och många 
svenskars världsbild. Kriget ledde fort till höjd beredskap, 
mer fokus på säkerhetsfrågor, och prisökningar på varor 
som livsmedel och drivmedel. 

Den globala livsmedelsproduktionen är till stor del bero-
ende av det ukrainska jordbruket. FN varnar nu för mat-
brist som kan påverka många miljoner människor. Redan 
innan kriget hade Sveriges låga grad av självförsörjning 
vad gäller livsmedel börjat diskuteras allt mer. Att priserna 
ökar kommer att få många följdeffekter. Den högre infla-
tionen kommer troligtvis göra att styrräntorna höjs, vilket 
påverkar alla med bolån.

Omedelbart efter krigets start ökade många europeiska 
länder sina försvarsbudgetar kraftigt. Detta kan bli på 
bekostnad av satsningar på mer långsiktiga utmaningar på 
sådant som hälsa och miljö. Samtidigt skapar kriget inci-
tament för bättre energikällor för att minska beroendet av 
olja och gas. Ryssland är en av världens största oljeexpor-

törer, så brist på bränsle är i princip oundvikligt. Kanske 
kan det tragiska kriget bidra till en samhällsomställning i 
hållbar riktning. 

På nationell nivå diskuteras ett svenskt medlemskap i 
NATO. Sveriges beslut att stänga luftrum och skicka 
vapen till Ukraina har redan visat prov på avsteg från den 
neutralitetspolitik som har präglat vårt land under många 
decennier. Kortsiktigt har vi sett en ovanligt hög grad av 
politisk enighet och många markeringar av avståndsta-
gande från Ryssland och rysk kultur.

Under våren har Kungsbacka kommun utsatts för allt fler 
cyberattacker, särskilt försök till nätfiske. Detta antas vara 
direkt kopplat till det säkerhetspolitiska läget. 

Många människor flyr nu från kriget. I skrivande stund 
har tiotusentals ukrainare sökt skydd i Sverige och fler är 

Omedelbart efter 
krigets start ökade 
många europeiska 
länder sina 
försvarsbudgetar 
kraftigt. Detta kan 
bli på bekostnad av 
satsningar på mer 
långsiktiga utmaningar 
på sådant som hälsa och 
miljö. 
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att vänta. Kungsbacka kommun har redan tagit emot ett 
antal flyktingar, huvudsakligen kvinnor och barn. Det är 
människor som snabbt behöver hjälp med allt från boende 
till bibliotekstjänster och fritidsaktiviteter, ofta med tolk-
stöd. Kommunens behov av att samarbeta med invånare, 
föreningar och organisationer i civilsamhället har vuxit 
ytterligare. 

Vilka de långsiktiga effekterna av kriget blir är osäkert. 
Det beror till stor del på hur långvarigt och omfattande 
kriget blir. Under alla omständigheter lär världsekonomin 
påverkas. Om kriget skulle påverka handeln med Kina lär 
den ekonomiska effekten bli avsevärt större än idag. Vi kan 
vänta oss tätare band mellan Europas länder när EU ställer 
om för att göra sig oberoende av Ryssland. Den ökade 
medvetenheten om krig och konflikter i vår närhet riskerar 
att öka oron i samhället och kan i förlängningen leda till 
ökad psykisk ohälsa. 

Klimatförändringar
FN:s klimatpanel IPCC har fastslagit att klimatet föränd-
ras med en hastighet som saknar motstycke i historien. 
Inom forskarvärlden är en överväldigande majoritet enig 
om att detta beror på människans utsläpp av växthusga-
ser. Enligt IPCC är det fortfarande möjligt att vända den 
negativa utvecklingen, men det förutsätter en snabb och 
kraftig minskning av utsläppen. 

Vår klimatpåverkan är ett skäl till att extrema väderhän-

delser nu blir allt vanligare. Förra året såg vi en chock-
erande utveckling med dussintals stora skogsbränder i 
USA, regnkaos i Kina och översvämningar i Tyskland och 
Belgien med hundratals döda. Sverige har inte alls drabbats 
i samma grad, men även här har stora ekonomiska värden 
gått förlorade och samhällsviktig verksamhet påverkats. 
Kungsbacka såg under året flera kraftiga lokala skyfall, 
men effekten var lyckligtvis begränsad. Vårt kustnära 
läge gör att kommunen särskilt kan drabbas vid framtida 
extremväder.

Att världen och Sverige redan drabbas av många extrema 
väderhändelser är oroande, eftersom den globala tempe-
raturökning som redan har skett är blygsam jämfört med 
vad som förväntas i framtiden. För Kungsbackas del är en 
utmaning att öka omställningstakten samtidigt som vi blir 
fler invånare. Långsiktigt kan klimatrelaterade insatser få 
stor påverkan på vår ekonomi. Enligt en undersökning från 
IVL Svenska Miljöinstitutet i juni 2021 är Kungsbacka den 
av Hallands kommuner som är bäst på att förebygga nega-
tiva effekter av klimatförändringar, men nationellt landar 
vi bara på plats 48. 

Extremvädret tycks ha gjort klimathotet mer påtagligt för 
svenskarna. Enligt Novus årliga klimat- och energirapport 
anser nu 90 procent att människan helt eller delvis är orsak 
till klimatförändringen. Över 60 procent tycker också att 
det är viktigt att minska sitt eget klimatavtryck. Samhäl-
lets växande intresse för hållbarhet och klimatfrågor sätter 

   
Foto: Amanda Liljevall, 

Kungsbacka kommun
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ökade förväntningar på Kungsbackas verksamheter att 
utvecklas framöver, med effektivt resursutnyttjande och 
bättre kretsloppstänkande. 

När Kungsbacka växer ökar behovet av bostäder, med 
tillhörande infrastruktur och service. Hållbarhetsperspek-
tiv behöver vara integrerat i samhällsplaneringen när den 
fysiska infrastrukturen byggs ut. Det krävs bostadsnära 
grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden. 
Det behöver vara lätt att transportera sig, samtidigt som 
resvanorna behöver skifta i kollektiv och mer miljövänlig 
riktning. I framtiden ökar behovet av cykelbanor som 
knyter ihop kommunens olika delar. 

Regeringens beslut om en strategi för cirkulär ekonomi har 
konkretiserats i en handlingsplan som berör kommunerna. 
Inom avfallsområdet ska materialströmmarna minska. 
Kommunerna har i en utredning föreslagits att få ansvar 
för insamling och återvinning av gamla dagstidningar, 
reklamblad och andra trycksaker. Skärpta målsättningar 
för en förflyttning uppåt i avfallstrappan – med mindre 
deponi och mer återanvändning och förebyggande av avfall 
– kommer att påverka alla invånare och alla verksamheter 
som genererar avfall. 

Omställningen till förnybar energi kräver att fastigheter 
och verksamheter nyttjar tillgänglig energi smart. Utveck-
lingsområdena smarta fastigheter och starta städer, fast-
ighetsförvaltning i kombination med Internet of Things, 
väntas underlätta en framtida energieffektivisering. Det är 
nödvändigt både för ett bättre resursutnyttjande och för att 
underlätta en övergång till eldrivna transporter. Sverige har 
målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Demografiska förändringar
En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. 
Det beror på ökad livslängd och lägre födelsetal. Halland 
har redan Sveriges högsta medellivslängd och Kungsbacka 
ligger högst i regionen. Det är framför allt män som har 
ökat sin livslängd de senaste 15 åren. Tillsammans med de 
stora årskullarna födda under 1940-talet gör det att Kungs-
backas befolkning kommer att bli allt äldre i framtiden. 
Åldersgruppen över 80 år beräknas öka med 64 procent 
fram till 2030. 

De demografiska förändringarna leder till att kostnader för 
omsorg kommer att öka medan skatteintäkterna minskar. 
Ökat behov av hemtjänst och nya boenden för vård och 
omsorg måste på något vis finansieras. Sett till befolkning-

ens åldersstruktur har Sverige ett bättre läge att möta tren-
den än de flesta länder och vår kommuns läge är bättre än 
de allra flestas. Men även för Kungsbackas del kommer det 
att påverka på sikt. En växande grupp äldre med bibehållen 
hälsa skapar också möjligheter att ta vara på förmågor och 
kompetenser som finns i gruppen och göra dem mer aktiva 
i samhällsutvecklingen. 

Även antalet yngre beräknas fortsätta öka i Kungsbacka 
kommun. Åldersgruppen 0–19 år ökar med cirka 11 
procent det närmaste decenniet. Att de yngre och äldre 
åldersgrupperna växer innebär utmaningar i att rekrytera 
personal inom både äldreomsorg och utbildningssektor. 
Även om kommunen skulle ha ekonomiska resurser att 
anställa fler lär det bli svårt att rekrytera framtida medar-
betare. Redan idag upplever flera kommunala verksamheter 
att det blivit svårare. En ny socialtjänstlag och förslaget om 
att göra undersköterska till skyddad yrkestitel kan påverka 
ytterligare. Såväl vård och omsorg som grund- och gymna-
sieskolor riskerar stor personalbrist när konkurrensen om 
utbildad personal hårdnar. Även vissa andra yrkesgrupper, 
till exempelvis specialister inom IT och upphandling, har 
identifierats som svårrekryterade. 

Detta medför krav på att behålla och utveckla medarbe-
tare, att nyttja digitaliseringen och tekniska innovationer, 
men även nytänkande vad gäller utformningen av framti-
dens offentliga tjänster. Generationsskiften för med sig nya 
värderingar, vilket också kräver att framtidens ledarskap 
anpassas till nya förväntningar. 

För vissa tjänster har digitaliseringen sedan länge gjort det 
möjligt att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån, men det 
dröjde till pandemin innan möjligheten togs tillvara i stor 
skala. De som har jobbat på distans är generellt positivt 
inställda. Enkätundersökningar i Kungsbacka kommun 
visade att distansarbetet ledde både till ökad effektivitet 
och bättre balans mellan arbete och privatliv, men också 
till minskad sammanhållning. Att kunna erbjuda medar-
betare möjlighet att i större utsträckning arbeta platsobe-
roende kommer sannolikt att utgöra en konkurrensfaktor i 
framtiden.

Förändrade värderingar 
Många undersökningar visar att demokratin i världen 
försvagas. Enligt EIU:s demokratiindex blev 2021 ännu 
ett bottenår, där det globala snittbetyget sjönk till den 
lägsta nivå som har uppmätts. Delvis kan det förklaras av 
de begränsningar av medborgerliga friheter som infördes 
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på grund av coronapandemin, ofta betydligt hårdare än i 
Sverige. Men trenden med försvagad demokrati föregick 
pandemin. Fria val, opartiskt rättsväsende och pressfrihet 
står under hot i allt fler länder. Bara 6,4 procent av världens 
befolkning bor nu i vad indexet betraktas som fullvärdiga 
demokratier, medan över en tredjedel lever under auktori-
tära regimer.

Sverige har historiskt sett haft en mycket stark demokrati 
(vi ligger nu på fjärde plats i världen, efter Norge, Nya 
Zeeland och Finland) och ett starkt folkligt förtroende 
för både demokrati och offentlig service. Även Sveriges 
trend är vikande, från ett betyg på 9,88 av 10 för femton år 
sedan till 9,26 i senaste bedömningen. Men valdeltagandet 
har ökat, både nationellt och i vår kommun. I Kungsbacka 
röstade nära 92 procent i det senaste riksdagsvalet (för 
Sverige är siffran 87 procent). Dock finns det stora skillna-
der mellan olika områden i kommunen och efter bakgrund. 
Allra störst är skillnaden mellan inrikes och utrikes födda. 
Försöken att utöva påverkan på val och andra demokratiska 
processer ökar också. 

Världen över syns en trend med ökad polarisering. Invånare 
i städer och på landsbygden står till exempel allt längre 
ifrån varandra i fråga om värderingar. Extrema politiska 
krafter växer på många håll. Det finns ett utbrett missnöje 
med samhällets riktning, trots att en klar majoritet under 
många år har fått det allt bättre materiellt sett. Det kan 
ha att göra med att gapet mellan de med minst och störst 
inkomst och förmögenhet också har ökat kraftigt. En allt 
värre bostadssegregation har befäst skillnaderna i lev-
nadsvillkor. Coronapandemin ser ut att förstärka den här 
utvecklingen ytterligare, då värdet på hus och bostadsrätter 
har fortsatt att öka kraftigt. 

På nationell nivå ökar segregationen i skolan, delvis på 
grund av bostadssegregationen. Elever med olika socioeko-
nomisk bakgrund tenderar i allt större utsträckning att gå 
i olika skolor. I Kungsbacka är de genomsnittliga skol-
resultaten bättre än någonsin, men här syns också ökade 
svårigheter för de svagaste eleverna. De elever som inte kan 
fortsätta studera i gymnasieskolan riskerar att få svårt att 
komma in i arbetslivet, med andra svårigheter som följd.

Sverige ligger fortfarande bland de högsta i världen vad 
gäller mellanmänsklig tillit. Omkring 70–80 procent av 
svenskarna uppger att de litar på andra människor, avsevärt 
högre än i många andra europeiska länder. Länge var 

Intresset från 
Kungsbackas invånare 
vad gäller att delta i 
utformningen av deras 
närmiljö har växt och 
förväntas öka än mer i 
framtiden.

graden av tillit oförändrad trots de ökande ekonomiska 
skillnaderna mellan människor. På senare år har dock 
tilliten sjunkit i åldrarna 16–44 år, med stora skillnader 
beroende på utbildning, inkomst mm. Om den mellan-
mänskliga tilliten minskar ökar betydelsen av att sam-
hällets institutioner lever upp till invånarnas förväntan. 
Det ställer extra höga krav på hur ledare i offentlig sektor 
agerar för att stärka tilliten till samhället. I Kungsbacka 
visar förtroendet för politiker och högre tjänstemän på en 
vikande trend. 

Enligt Transparency International är Sverige ett av de 
länder som har minst korruption (är 2020 låg vi på delad 
tredjeplats bland 180 undersökta länder). Samtidigt varnar 
SKR för att välfärdsbrottslighet slukar alltmer resurser. 
Välfärdsbrottsligheten finansierar annan brottslighet och 
riskerar att undergräva förtroendet för välfärdssamhället 
och våra institutioner. 

SCB:s medborgarundersökning visar att den upplevda 
tryggheten sjunker. Det gäller både Sverige och Kungs-
backa, även om vi fortfarande ligger över medelvärdet. 
Det finns en ökad oro för brottslighet i samhället. Totalt 
sett har landets brottslighet minskat i många år, men vissa 
typer av allvarliga brott har ökat. Framför allt handlar det 
om ökad gängkriminalitet, med skjutningar i tätbebyggda 
områden. Kungsbackas grad av brottslighet är genomgå-
ende lägre än i närliggande kommuner.
Upplevd otrygghet och eskalerande klyftor riskerar att 

OMVÄRLDSANALYS

24   Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025 Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025      25



ytterligare skynda på utvecklingen mot minskat förtro-
ende för samhället hos vissa grupper. Invånarna får skilda 
världsbilder både utifrån faktiska skillnader i förutsättning 
och utifrån vilka informationskanaler de följer. Vi är alla 
omgivna av ständigt ökande mängder av fakta och åsikter, 
en utveckling som aldrig har gått snabbare. Informationsö-
verflödet skulle i sig göra det svårt för en kommun att nå ut 
till sina invånare. Läget försvåras ytterligare av att bevisat 
felaktig information når allt större spridning. Tron på kon-
spirationsteorier har exploderat, både i världen och Sverige. 
När detta skrivs sprids propaganda och desinformation om 
kriget i Ukraina i massiv omfattning på internet. Falska 
bilder och påståenden florerar i till exempel svenska Face-
book-grupper för vaccinmotståndare.

Samtidigt som den traditionella demokratin är utsatt för 
hot ställer allt fler människor krav på inflytande i sakfrågor. 
I Kungsbacka ser vi till exempel ett ökat intresse från invå-
narna vad gäller att delta i utformningen av sin närmiljö. 
Framtidens äldre kommer att ha större krav på delaktighet 
i sin vård och omsorg.

Förändrad teknik 
IT genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden 
väntas utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och Inter-
net of Things (IoT) att leda till ännu större förändringar. 
Invånarnas ständigt ökande användning av digitala tjänster 
ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla, snabba 
och individanpassade lösningar. 

EU-kommissionen har presenterat en strategi och vision 
för digital omställning av ekonomi och samhälle fram 
till 2030. Den kommer att ge upphov till många initiativ, 
däribland en ny förordning om dataförvaltning i Europa 
och en AI-strategi. När det gäller digitalisering av offentlig 
service fastslås att alla viktiga offentliga tjänster bör vara 
tillgängliga online senast 2030. 

Inom många kommunala verksamhetsområden kan tek-
nikutvecklingen skapa möjligheter till effektiviseringar. 
Förhoppningen är att digitaliseringen ska hjälpa till att 
lindra den resursbrist som kommer att råda inom olika 
yrkesgrupper. Digitala medarbetare kan avlasta så att 
personalen kan fokusera på situationer där de skapar mer-
värde. Inom såväl vård som skola kan tillgängligheten öka. 

Tekniken möjliggör även högre kvalitet och större anpass-
ning för olika behov. I framtidens skola skulle fysiska 
miljöer och undervisning kunna utformas på bättre grund 
utifrån data som samlas in via sensorer i klassrummen. 
Och troligen kommer hemmet i mycket större utsträckning 
vara den plats där framtidens socialtjänst och hälso- och 
sjukvård bedrivs. 

En direkt effekt av pandemin blev en snabb digital 
omställning, en utveckling som annars hade tagit flera år. 
Skolan bytte till exempel mycket snabbt till undervisning 
och kommunikation på distans. Inom flera samhällsfunk-
tioner sker arbetet nu huvudsakligen på distans genom ett 
digitalt arbetssätt. Vissa omställningar är tillfälliga, men 
många kan antas vara permanenta. Jämfört med många 
andra kommuner har Kungsbacka kommit långt vad 
gäller digitaliseringen, men det ständigt ökande behovet 
av IT-system medför höga kostnader. På kort sikt är det 
inte troligt att teknikutvecklingen innebär ekonomiska 
besparingar, utan tvärtom att utgifterna fortsätter öka. För 
att inte vissa verksamheter ska riskera kraftigt försämrad 
kvalitet lär behovet av förvaltningsövergripande samverkan 
öka än mer.

Digitala lösningar ökar risken för hot mot den digitala 
infrastrukturen. Säpo har varnat för att cyberspionage 
från främmande makt, som pågår kontinuerligt i Sverige, 
utgör ett hot mot vårt välstånd och vår demokrati. Tek-
nikutvecklingen är ett av många områden som riskerar att 
skadas av kriget i Ukraina. Världen befinner sig mitt i en 
teknologisk upprustning inom bland annat AI. Där krävs 
globala överenskommelser och regleringar för att förhindra 
till exempel integritetsintrång. Ett nytt kallt krig försvårar 
detta. 

Men kriget kan också ha fört med sig ett förbättrat samar-
bete mellan EU och USA. År 2020 fastslog EU-domstolen 
att det avtal som fanns inte gav tillräckligt skydd för per-
sonuppgifter när de överförs till USA. Sedan dess har det 
varit stor osäkerhet kring hur vi kan använda amerikanska 
molntjänster utan att bryta mot dataskyddsregler. I mars 
2022 nådde EU och USA en preliminär överenskommelse. 
En fullständig lösning i den frågan har potential att accele-
rera den digitala omställningen i både Sverige och EU.

Kungsbacka i världen 2022
De stora förändringarna i vår omvärld leder till flera stora 
omställningar de kommande åren. För att klara välfärden, 
för att lindra effekterna av klimatförändringarna och 
för att leva upp till dagens och morgondagens krav på 
digitala tjänster. Att förstå och kunna förhålla sig till hur 
olika trender och omvärldsfaktorer påverkar Kungsbacka 
kommun är avgörande för att vi ska kunna förbereda 
oss för framtiden. År 2021 infördes nya arbetssätt och 
förvaltningsövergripande samarbete kring omvärldsa-
nalys i kommunen. Vi lanserade också en ny trend- och 
omvärldsrapport som heter ”Kungsbacka i världen”. 
Hösten 2022 släpps en uppdaterad version av rapporten.

Foto: Amanda Liljevall, Kungsbacka kommun 

OMVÄRLDSANALYS OMVÄRLDSANALYS
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Samhällsekonomi

Det starka resultatet i kommuner och regioner 2020 och 
2021 återgår nu till en situation med betydande ekono-
miska utmaningar. Överskotten under pandemin berodde 
på tillfälliga faktorer såsom höga statsbidrag och högre 
skatteintäkter än förväntat, inte på överskott i verksam-
heterna. Återhämtningen efter pandemin fortgår under 
2022 men BNP-tillväxten dämpas till följd av situationen 
i omvärlden. Sysselsättningen är på rekordnivåer, men 
arbetsmarknaden släpar efter och arbetslösheten för utsatta 
grupper förblir hög. Under 2000-talet har skatteintäk-
ternas reala utveckling varit god till följd av att löneök-
ningarna i samhället har varit högre än prisökningarna, 
vilket är den normala situationen vid ekonomisk tillväxt. 
Inför 2023 är situationen den omvända. Skatteunderlaget 
urholkas realt sett till följd av ökade priser, vilket innebär 
minskad köpkraft.

Demografins utveckling blir alltmer kännbar. Behovet 
av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på 
arbetskraft.

Ekonomin utmanas av inflations- 
och ränteuppgång
Det som började med stigande priser på framförallt energi 
under 2021 har övergått till en bred inflationschock världen 
över. Inflationstakten är nu så hög i Sverige, och så brett 
förankrad, att risken för en pris- och lönespiral föranlett 
Riksbanken till en historiskt snabb omsvängning. En 
global uppgång för marknadsräntorna ihop med en stra-
mare penningpolitik i Sverige kommer att pressa ränteläget 
uppåt. Inflations- och ränteuppgången utgör en markant 
åtstramning för världsekonomin och Sverige både i år och 
åren därefter.

Kriget i Ukraina påverkar på flera sätt
Rysslands invasion av Ukraina påverkar inte minst den 
europeiska ekonomin negativt. Kriget är starkt bidragande 
till den senaste tidens ytterligare uppgång för energi- och 
råvarupriser och höjer osäkerheten för den ekonomiska 
utvecklingen framöver. Hur kriget utvecklas framöver är 
högst osäkert. Klart står att ett stort antal flyktingar från 
Ukraina anländer till Sverige i år. Detta innebär en positiv 
inverkan på inhemsk efterfrågan. Höjda försvarsanslag i 
Sverige och omvärlden gynnar också svensk försvarsin-
dustri. Kriget beräknas därmed inte innebära någon stor 
negativ nettoeffekt på svensk BNP – det är snarare så att 
sysselsättningen kan gynnas.

Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023
Inflationsuppgången, premiehöjningar i det nya pen-
sionsavtalet och löneökningar under pandemin leder till 
stor kostnadsökning. Parterna har kommit överens om en 
modernisering av pensionsavtalen med en snabbare över-
gång mot helt avgiftsbestämda pensioner i sektorn. Det nya 
pensionsavtalet innebär stabilare pensioner för framtidens 
pensionärer och högre förutsägbarhet för arbetsgivare i 
kommuner och regioner. I det nya avtalet höjs premierna 
i den avgiftsbestämda avtalspensionen från 1 januari 2023 
med motsvarande 1,5 procent av lönesumman.

(Källa: SKR Ekonomirapporten maj 2022)

SAMHÄLLSEKONOMI KUNGSBACKAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Foto: Marie Cullberg, Kungsbacka kommun 
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KUNGSBACKAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Kungsbackas förutsättningar
Befolkningsprognosen
Kungsbacka är den 26 största kommunen sett till befolk-
ningsmängd och bland det tjugotalet kommuner i riket 
som har en folkmängdökning varje år sedan 1986. Mellan 
2009–2019 har Kungsbacka vuxit med i genomsnitt 1 000 
personer varje år. Men det senaste två åren har påver-
kat befolkningens flyttmönster och under 2021 växte 
Kungsbacka med 371 personer till en folkmängd om 85 
301 personer. Göteborg och Mölndal har även de sett en 
minskning i folkökningen, medan Varberg, Kungälv och 
Härryda har sett en större folkökning de senaste åren jäm-
fört med de senaste fem åren. 

Det finns flera skäl till att Kungsbackas folkökning har 
minskat. Det är främst genom en ökande utflyttning till 
Hallands kommuner och en minskande inflyttning från 
Västra Götaland. Andra skäl är att under 2020 färdigställ-
des ett mindre antal bostäder än tidigare år, vilket påverkar 
möjligheten att flytta in. Samtidigt har Kungsbacka en 
åldersstruktur där andelen av total befolkningen mellan 
16–19 år är högre än i riket, vilket är en flyttbenägen 
åldersgrupp. 

Ålder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0 813 822 826 855 882 909 945 972 999 1 009 1 023

1–5 4 963 4 900 4 923 4 949 5 013 5 126 5 286 5 436 5 595 5 727 5 855

6–12 8 364 8 287 8 146 8 115 8 119 8 154 8 179 8 231 8 272 8 407 8 531

13–15 3 779 3 860 3 939 3 984 3 921 3 830 3 826 3 816 3 892 3 847 3 870

16–19 4 749 4 812 4 843 4 901 5 032 5 104 5 170 5 197 5 107 5 079 5 068

20–64 45 431 45 855 46 232 46 823 47 534 48 219 49 096 49 721 50 362 50 813 51 388

65–69 4 051 4 156 4 166 4 325 4 417 4 530 4 653 4 876 5 100 5 368 5 556

70–74 4 239 4 070 3 934 3 853 3 832 3 896 4 007 4 033 4 185 4 274 4 383

75–79 4 191 4 252 4 310 4 185 4 099 3 946 3 821 3 724 3 668 3 660 3 727

80–84 2 571 2 737 2 948 3 189 3 375 3 562 3 626 3 689 3 602 3 543 3 426

85–89 1 370 1 493 1 581 1 690 1 813 1 867 1 998 2 159 2 343 2 482 2 620

90-w 780 807 838 889 916 1 001 1 079 1 136 1 216 1 287 1 352

Summa 85 301 86 051 86 686 87 758 88 954 90 143 91 685 92 991 94 341 95 497 96 798

KUNGSBACKAS FÖRUTSÄTTNINGAR

För att kunna planera kommunens verksamhet och göra 
skattemedelsberäkningar så beräknas en befolkningsprog-
nos fram till 2050. Prognosen bygger på befolkningens 
fruktsamhet, dödsrisker, in- och utflyttningsmönster samt 
planerad byggnation på tio års sikt. Efter 2031 bygger 
prognosen på en antaganden om en genomsnittlig befolk-
ningsökning om 1,3 procent årligen. 

Kungsbacka har ett omfattande bostadsbyggandeplaner 
de närmsta tio åren, vilket innebär en ökning av inflytt-

Skatter och generella skattebidrag
Belopp i miljoner kronor Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Skatteintäkter 5 184 5 561 5 758 5 981

Inkomstutjämning -26 -64 -50 -34

Andel av rikets skattekraft (%) 115,7 116,7 116,3 115,8

Kostnadsutjämning -5 -4 -11 -11

Regleringspost 199 135 136 112

Införandebidrag 35 12 0 0

LSS-utjämning 2 -7 -7 -7

Fastighetsavgift 187 201 201 201

Summa intäkter 5 578 5 834 6 026 6 242

Skattemedelsprognosen bygger på SKR:s bedömning 
enligt cirkulär 22:15. Vi har ett utjämningssystem för skat-
teintäkterna. Kortfattat så innebär det att de skatteintäkter 
som tas ut på den skattekraft som överstiger 115 procent av 
rikets genomsnittliga skattekraft får behållas till viss del, se 
tabellen ovan. Ligger kommunen under 115 procent erhål-
ler vi pengar i inkomstutjämningen och ligger kommunen 
över får vi betala i utjämningssystemet. Vi ligger i nuläget 
över 115 procent och i tabellen ovan syns den beräknade 
nivån samt de kostnader vi får betala respektive år i inkom-
stutjämningen. 

Inkomstutjämningen utjämnar för skillnader i skattekraft. 
Skattekraften i en kommun är det samlade underlaget för 
beskattningsbar inkomst, dividerat med hela befolkningen. 
Skattesatsen som används i inkomstutjämningen är i grun-
den lika i alla kommuner, men hänsyn har också tagits till 
skillnader i uppdragets omfattning genom historiska skat-
teväxlingar. Alla kommuner i ett län har samma länsvisa 
skattesats. En enskild kommuns skattesats påverkar inte 
avgiften eller bidraget från inkomstutjämningen. Vid en 
skattehöjning tillfaller hela skattehöjningen således kom-
munen. Utjämningen räknas ut med en fastställd länsvis 
skattesats som inte förändras av att kommunerna förändrar 
sin skattesats.

ningen. Vid slutet av 2031 så beräknar det bo över 96 000 
personer i Kungsbacka och vid 2034 beräknas över 100 000 
personer bo i Kungsbacka. Fram till 2050 beräknas över 
123 000 personer att bo i Kungsbacka.

Det är framförallt åldersgruppen över 80 år som beräknas 
att öka mest procentuellt på 10 års sikt, vilket beror på de 
stora åldersgrupperna födda under 1940-talet. Även antalet 
barn och personer mellan 30–39 år beräknas att öka, vilket 
beror på typen av bostäder som beräknas att bli färdig-
ställda under prognosperioden.
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Ekonomisk översikt och analys

Resultat
Kungsbacka är en expansiv kommun med hög befolknings-
tillväxt och stora behov av investeringar i förskolor, skolor, 
boenden och övrig infrastruktur. I budgeten föreslås inves-
teringar på högre nivåer än tidigare år. Kommunen måste 
därför budgetera för ett starkt resultat för att finansiera 
delar av de stora investeringsvolymerna. 

Intäkter och kostnader som 
påverkar resultatet 
I budgeterat resultat ingår inte reavinster vid markförsälj-
ningar, inte heller eventuella exploateringsersättningar 
eller parkeringsavlösen. Eventuella intäkter för exploa-
teringsersättningar och parkeringsavlösen kommer att 
påverka resultatet det år som gatan eller parkeringshuset är 
klart. Reavinster, exploateringsersättning och parkerings-
avlösen budgeteras däremot i kassaflödesanalysen.

Driftramar
Ramar är det belopp som fullmäktige tilldelar varje nämnd 
att använda för att bedriva verksamhet som ligger inom 
respektive nämnds ansvarsområde.

Hur stort utrymme som kan avsättas till ramar bestäms 
av hur stora skatteintäkter och generella statsbidragen är 
samt hur stort resultat vi behöver ha. Om vi inte vill låna 
till alla investeringar som planeras är resultatets storlek 
viktigt. Ramtilldelningen är uppbyggd så att alla har fått 
en generell uppräkning. Därefter har några nämnder fått 
volymtilldelning och några har fått en speciell tilldelning 
som redovisas nedan.

Generell uppräkning
Alla nämnder får en uppräkning för löner och priser 2023 
och 2024 med 2,5 procent på föregående års budgetsumma. 
Detta skall täcka alla kostnadsökningar. Måltidspriserna 
har räknats upp med 3 procent. Personalomkostnadspå-
lägget följer SKR:s bedömning om 42,75 procent dessa 
budgetmedel ligger centralt tills de fastställs i slutet av 
december 2022. Internräntan är beräknad till 1,25 procent. 
I nämndernas budgetramar ingår beräkningarna utifrån 
dessa nivåer.

Volymuppräkningar
Volymerna beräknas med en prislapp per ny invånare i 
respektive åldersklass. Prislappen kommer från den offent-
liga statistiken som kommunerna redovisar i samband 
med räkenskapssammandraget. Den offentliga statistiken 
samlas i en för kommunerna gemensam databas, Kolada. 

Volymberäkningarna utgår från befolkningsförändring av 
antal invånare inom olika målgrupper från 2022 till 2024. 
Befolkningsprognosen som ingår i kommunbudgeten är 
framtagen i april 2022 och ligger till grund för beräkning-
arna. En målgrupp utgörs exempelvis av antal barn inom 
respektive åldersgrupp inom förskolan och grundskolan, 
andel elever inom gymnasiet 16–19 år. För Vård & Omsorg 
är indelningen antal invånare över 65 år med fyra olika 
åldersintervall. För skolenheterna är volymerna beräk-
nade med hänsyn till att skolåret inte följer kalenderåret. 
Prislappen är rensad för hyreskostnader då dessa budge-
teras separat. Ersättning för nya hyror budgeteras centralt 
och tillkommer till nämndernas ramar med 80 procent av 
hyran vid tillträde till den nya lokalen. 

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Nettokostnadsavvikelse i procent
Nettokostnadsavvikelsen är ett nyckeltal där våra verksamheter jämförs med ett index som visar vad våra kostnader borde 
vara enligt den struktur och andra förutsättningar som vi har. Vi kan då konstatera att kostnaderna för några verksamheter 
ligger högre än vad de borde. Det är Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet som visar höga tal, samt Äldreomsorg och 
LSS. I tabellen nedanför diagrammet finns motsvarande – fast omräknat i miljoner kronor.

Diagrammet nedan: Om stapeln ligger över nollstrecket är kostnaden för den verksamheten högre än vad den borde 
vara och ligger stapeln under nollstrecket är kostnaderna lägre  

Nettokostnadsavvikelse i procent

Avvikelsen i miljoner kronor 
Tabellen nedan visar att vi har lägre kostnader än förvän-
tat inom hela Förskola & Grundskolas område med netto 
-23 miljoner, gymnasieskola är det lägre kostnader med 
-11 miljoner samt Individ & Familjeomsorg är det lägre 
kostnader med -12 miljoner. Verksamheter som har högre 
kostnader än förväntat är LSS med 25 miljoner och Vård & 
Omsorg med 48 miljoner.

Miljoner kronor 2018 2019 2020

Förskola inklusive öppen 
förskola

23 28 18

Fritidshem inklusive öppen 
fritidsverksamhet

25 22 6

Grundskola F-9 -52 -70 -47

Summa Förskola & Grund-
skola

-4 -20 -23

Gymnasieskola -8 -10 -11

Individ- och familjeomsorg 9 -11 -12

LSS 42 46 25

Äldreomsorg 31 66 48
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Övriga tillägg
Följande tillägg har gjorts i ramarna utöver generell 
pris- och volymtilldelning under 2022–2024. Anslagen är 
nivåhöjande från år 2022–2023. Anslag som anges som ej 
nivåhöjande är av engångskaraktär och utgår nästkom-
mande år.

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Lokalkostnader i nya lokaler 2023–2027
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ramhöjning 
motsvarande hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Nämnderna erhåller ramtilldelning motsvarande 80 pro-
cent av lokalhyran, resterande 20 procent finansieras inom 
respektive nämnds tilldelade budgetram. Ramtilldelning 
utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler. 

Hyror lokalplan, belopp i tusen kronor 2023 2024 2025 2026 2027

Summa årets hyresökning kommun, 80% 30 247 17 465 13 231 37 443 46 508

Summa årets hyresökning nämnderna, 20% 7 562 4 366 3 308 9 361 11 627

Summa årets hyresökning totalt 100% 37 809 21 832 16 538 46 803 58 135

Engångskostnader 24 950 25 895 13 260 17 700 9 210

Summa inkl. engångskostnader 62 759 47 737 29 798 64 503 67 345

Tillägg, belopp i tusen kronor Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024

Tjolöholm tillfälligt bidrag, ej nivåhöjande, (tilläggsanslag 2022) 2 000 4 500 1 000

Centralt osakliga löneskillnader, nivåhöjande 3 000 3 000

Kommunrevisionen uppräkning utöver 2,5 procent, nivåhöjande 100 100

Främja välmående, motverka psykisk ohälsa, nivåhöjande 5 000 5 000

Kommungemensam digitalisering fortsatt utveckling, nivåhöjande 10 000 10 000

Kommungemensamt för innovation, nivåhöjande 10 000 10 000

Valnämnden, ej valår 500 -1 265 -1 265

Service, ekonomisk rådgivning, nivåhöjande 700 700 700

Kommunfullmäktige arvoden, nivåhöjande 530 530

Kommunfullmäktige arvoden för utbildning ny mandatperiod, ej 
nivåhöjande

2 250

Ersättning ökade måltidspriser 0,5% för FG, GA, VO, IF, (totalt 3 
procent 5 978 tkr)

996 996

Summa övriga tillägg 2023 - 2024 35 811 30 061

Sammanställning driftramar samt förändringar 2023–2024

Nämnder, belopp i tusen kronor Priser löner 
2,5% 2023

Volymer 2023 Övriga tillägg 
2023

Ram 2023, inkl. 
kapitalkostnader, 

internt övrigt

Ram 2024, inkl. 
kapitalkostnader, 

internt övrigt

Kommunfullmäktige 90 2 780 6 659 4 568

Kommunrevision 79 100 3 333 3 416

Valnämnden 55 -22 -1 265 1 030 1 145

Kommunstyrelsen 6 588 -181 4 500 275 330 279 110

Service 849 700 52 022 53 522

Byggnadsnämnden 917 -102 36 492 37 772

Miljö & Hälsoskydd 23 -53 735 943

Teknik 3 243 -584 219 663 228 150

Kultur & Fritid 5 992 -627 266 834 275 825

Förskola & Grundskola 51 544 -18 287 802 2 126 333 2 171 888

Gymnasium & Arbetsmarknad 14 216 -117 49 592 019 608 254

Individ & Familjeomsorg 17 790 7 535 2 738 072 767 427

Vård & Omsorg 25 277 14 122 144 1 063 430 1 111 680

Summa skattefinansierad 
verksamhet

126 633 1 683 7 812 5 381 951 5 543 699

Övrigt gemensamt

Finansförvaltning övrigt 28 000 30 874 30 874

Semesterlöneskuld 6 000 6 000

Oförutsett, OF 20 000 20 000

- Varav KF-OF 10 000 10 000

- Varav KS-OF 6 000 7 000

- Varav KSAU-OF 4 000 3 000

Kalkylerade kapitalkostnader -81 905 -99 663

Pensionskostnader, ökade 
arbetsgivaravgifter 

83 000 79 000

Nya lokalhyror och avskrivningar 154 163 197 040

Summa ekonomisk ram 126 663 1 683 35 812 5 594 083 5 776 950 

Internpriser

Tjänst Prismodell Uppräkning

Hyror Hyra per lokaler enligt hyresmodell som beslutats i KF § 154/14 
Dnr 2014–247  Beräkning av hyror görs med internränta 1,25% 
som utgångspunkt 

2,5 procent

Måltider Portionspris och serveringsavgift 3,0 procent

Lokalvård Pris per timma 2,5 procent

Lönehantering Pris per lönespecifikation 1,0 procent

Inköp Grundkostnadsfördelning per förvaltning, kostnad per objekts-
upphandling

2,5 procent

Digitalt center Pris per användare och verksamhet 2,5 procent
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Investeringar

Investeringarna delas in i löpande årliga investeringar, övriga investeringar, reinvesteringar, lokaler samt investeringar 
inom den avgiftsfinansierade verksamheten. Lokaler budgeteras på kommunstyrelsen och redovisas i avsnittet Lokaler.

Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 2025–
2027

Löpande investeringar 94 476 94 931 268 423

Övriga investeringar 149 317 86 700 282 650

Reinvesteringar 14 600 13 200 35 800

Lokaler, anpassningar och reinvesteringar 53 000 50 000 150 000

Lokalplan 441 236 394 598 2 159 869

Avgiftsfinansierad verksamhet 464 053 572 185 796 740

Summa investeringar exklusive exploateringar 1 216 682 1 211 614 3 693 482

Skulder

Låneskuldens utveckling

Låneskulden ökar under hela planperioden 
och summerar till 3,1 miljarder år 2025. 
Den ökade låneskulden beror i sin helhet 
på de stora investeringsvolymer som ligger 
i planeringen de kommande åren. I dia-
grammet är skulden uppdelad på skatte-
kollektivet och avgiftskollektivet. Avgift-
skollektivet utgörs främst av Vatten och 
avlopp som har stora investeringsbehov 
de kommande åren. Bland annat planeras 
omfattande ombyggnation av reningsver-
ket i Hammargård.

Pensionsskuld
Diagrammet ovan visar kommunens totala pen-
sionsskuld till och med år 2026. Prognosen bygger 
på beräkningar från KPA under våren 2022. Skulden 
för pensioner efter 1998 inkluderar visstidspension 
samt pensioner enligt PBF och OPF-KL. 

Skulden avseende pensioner intjänade före 1998 
sjunker kontinuerligt över perioden vilket beror på 
att inget nyintjänande sker samtidigt som utbetal-
ningar sker. Skulden justeras enbart av ränta- och 
basbeloppsuppräkning och i förekommande fall av 
ändringar i RIPS. 

Den nya skulden som avser pensioner intjänade 
från och med 1998 ökar stadigt under perioden. 
De anställda tjänar löpande in till pension och fler 
anställda har löneläge som överstiger brytpunkten 
om 7,5 prisbasbelopp. Förändringen av skulden över-
stiger således utbetalningarna. I likhet med ansvars-
förbindelsen påverkas avsättningen av ränte- och 
basbeloppsuppräkning samt eventuell förändring av 
RIPS. Under våren 2022 justerades prognosen för 
bland annat prisbasbeloppet påtagligt vilket med-
förde ökade kostnader för kommande år.  

Pensionsskuld 2021-2026

Foto: Ciprian Gorga

Låneskuld inklusive leasing 2021-2026
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Pensionskostnader
Kostnaden för pensioner varierar stort 
mellan åren. Skillnaderna mellan åren 
beror främst på antaganden om pris- och 
inkomstbasbelopp, men även på föränd-
rade avtal samt ändringar i RIPS. 2021 
ökade kostnaderna till följd av förändrat 
livslängdsantagande. Ökningen 2023 beror 
dels på nytt pensionsavtal, dels en påtaglig 
uppräkning av prisbasbeloppet. Budgete-
rade pensionskostnader baseras på prog-
noser från KPA. Då Kungsbacka kommun 
redovisar pensionerna enligt fullfondsmo-
dellen påverkar även ansvarsförbindelsens 
förändring de redovisade kostnaderna. Då 
pensionsåtagandet i sin helhet tagits upp 
i balansräkningen och påverkat det egna 
kapitalet medför en minskning av pensions-
skulden för pensioner intjänade före 1998 en 
reducering av redovisade kostnader.  

Pensionskostnad 2021-2026

FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor Bokslut 
2021

Budget 2022
inkl. ombudget 

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Avskrivningar -373,5 -486,6 -497,0 -521,7 -537,4

Summa verksamhetens nettokostnader -5 011,9 -5 319,4 -5 594,1 -5 776,9 -5 967,1

Skatteintäkter 5 022,3 5 184,5 5 561,2 5 757,7 5 980,7

Generella statsbidrag 485,1 393,0 272,5 268,8 261,3

Finansiella intäkter 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5

Finansiella kostnader -41,8 -68,6 -119,1 -101,0 -121,1

Årets resultat 464,7 201,0 132,1 160,1 165,3

Nettokostnadsutveckling 5,2% 6,1% 5,2% 3,3% 3,3%

Ökning av skatt+statsbidrag 5,4% 1,3% 4,6% 3,3% 3,6%

Årets resultat andel av skatteintäkter, 
 statsbidr

8,4% 3,6% 2,3% 2,7% 2,6%

Nettokostnadernas andel av skatt+statsbidr 91,0% 95% 96% 96% 96%

Finansnettots andel av skatt+statsbidr 0,6% 1,0% 1,8% 1,5% 1,8%

Summa använda skattemedel 91,6% 96% 98% 97% 97%

SKL cirkulär 20:20

Resultat tillkommer vid försäljning av exploa-
teringsmark samt exploateringsersättningar

263,0 110,0 269,0 342,0
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Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor Bokslut 
2021

Budget 2022
inkl. ombudget 

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets Resultat 464,7 201,0 132,1 160,1 165,3

Avskrivningar 373,5 486,6 497,0 521,7 537,4

Övriga ej likvidpåverkande poster 125,0 -16,1 63,8 34,2 4,1

Övriga likvidpåverkande poster -77,7

Investeringsinkomster 113,3 263,0 110,2 269,0 341,9

Förändring oms tillgångar o kortfr skulder -165,2

Summa kassaflöde från den löpande verksam-
heten

833,6 934,4 803,1 984,9 1 048,7

Investeringsverksamheten

Lokalinvesteringar -858,1 -440,1 -491,2 -444,6 -863,6

Löpande -101,3 -94,5 -94,9 -93,1

Övriga -189,0 -162,9 -99,9 -110,5

Exploateringsinvesteringar -111,6 -121,7 -220,0 -293,6

Avgiftsfinansierad verksamhet -273,9 -464,1 -572,2 -407,1

Övriga förändringar anläggningstillgångar 1,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -856,9 -1 115,9 -1 334,4 -1 431,6 -1 768,0

Finansieringsverksamheten

Amortering

Nyupplåning 121,8 240,0 250,0 350,0 700,0

Amortering av skuld -106,6

Förändring långfristiga fordringar 0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,3 240,0 250,0 350,0 700,0

Utbetalning av bidrag statlig infrastruktur -1,0

Årets kassaflöde -9,0 58,5 -281,3 -96,7 -19,3

Likvida medel vid årets början 381,4 372,4 430,8 149,6 52,9

Likvida medel vid årets slut 372,4 430,8 149,6 52,9 33,6

Nyckeltal

Egenfinansiering av investeringar årsvis 98% 81% 51% 59% 49%

Egenfinansiering av investeringar 2021-2025 68%

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor Bokslut 
2021

Budget 2022
inkl. ombudget 

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark byggnader och tekniska anläggningar 6 574,5 6 940,8 7 668,0 8 308,9 9 197,6

Maskiner och inventarier 673,3 673,3 673,3 673,3 673,3

Summa materiella anläggningstillgångar 7 247,8 7 614,1 8 341,3 8 982,2 9 870,9

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar, bostadsrätter, grundfondskap 216,6 216,6 216,6 216,6 216,6

Bidrag till statlig infrastruktur 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3

Långfristig utlåning 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Summa finansiella anläggningstillgångar 248,6 248,6 248,5 248,5 248,6

Omsättningstillgångar

Förråd 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Exploateringsområden 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5

Fordringar 523,2 520,3 520,3 520,3 520,3

Kassa o bank 372,4 430,8 149,6 52,8 33,6

Summa omsättningstillgångar 950,7 1 006,2 724,9 628,1 608,9

SUMMA TILLGÅNGAR 8 447,7 8 870,0 9 315,7 9 859,8 10 729,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 2 617,6 3 082,3 3 283,2 3 415,4 3 575,5

Årets resultat 464,7 201,0 132,1 160,1 165,3

Exploateringsöverskott 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa eget kapital 3 082,3 3 283,2 3 415,4 3 575,5 3 740,8

Avsättningar och skulder

Avsättning pensioner inkl löneskatt 1 794,7 1 778,6 1 842,4 1 876,5 1 880,7

Övriga avsättningar 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5

Långfristiga skulder 1 576,5 1 816,5 2 066,5 2 416,5 3 116,5

Investeringsinkomster 696,2 696,2 696,2 696,2 696,2

Kortfristiga skulder 1 075,6 1 072,7 1 072,7 1 072,7 1 072,7

Summa avsättningar och skulder 5 365,5 5 586,4 5 900,2 6 284,3 6 988,6

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 447,7 8 870,0 9 315,7 9 859,8 10 729,4

Soliditet 36,5% 37,0% 36,7% 36,3% 34,9%
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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

50   Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025 Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025      51



Nämndernas investeringar 
Investeringar per nämnd presenteras i följande tabeller  

Kommungemensamma investeringar 
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Övriga investeringar KS/Samhällsbyggnad 1 150 1 150 3 450

Markköp 40 000 40 000 120 000

Lokalprojekt ombudget från 2021 ingår i lokalplans-
budget 

9 850

Framflyttade lokalprojekt, ingår i lokalplansbudget 186 351

Summa 237 351 41 150 123 450

Gymnasium & Arbetsmarknad
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 6 340 6 340 19 020

Förskola & Grundskola
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 15 000 15 000 45 000

Kultur & Fritid
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande 5 300 6 700 23 900

Reinvesteringar 5 600 4 200 8 800

Övriga investeringar 5 000 5 000 16 750

Ombudget från 2021 2 330

Summa 18 230 15 900 49 450

Teknik, skattefinansierat
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 31 000 31 000 93 000

Reinvesteringar 9 000 9 000 27 000

Övriga 40 000 36 000 130 500

Ombudget från 2021 23 966

Framflyttade projekt från 2021 28 379

Trygghetsbelysning centrala Kungsbacka, särskild 
satsning

1 000

Summa 133 345 76 000 250 500

INVESTERING OCH EXPLOATERINGINVESTERING OCH EXPLOATERING

Investeringarna delas in i lokaler, exploateringar, löpande 
årliga investeringar, investeringar inom den avgiftsfinan-
sierade verksamheten samt övriga investeringar. 

Nämnderna erhåller en budgetram för investeringarna 
uppdelad per investeringskategori. Nämnden beslutar i 
nämndbudgeten om de projekt som ingår i budgetramen.

Lokaler och exploateringar budgeteras på kommunsty-
relsen och redovisas i avsnittet Lokaler och boenden på 
följande sidor.

Löpande årliga investeringar är nämndernas reinves-
teringar i främst inventarier. Investeringsbudget och 
kapitalkostnader för löpande investeringar budgeteras på 

respektive nämnd. Investeringsnivån bestämmer nämn-
den själv utifrån det utrymme som finns för att finansiera 
driftskostnaderna.

 Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten 
finns redovisade under respektive avgiftskollektiv. Avgifts-
kollektiven är avfall och återvinning, bredband samt vatten 
och avlopp. Kostnaderna för dessa investeringar täcks av 
deras respektive intäkter och belastar inte skattekollektivet

Övriga investeringar är av engångskaraktär, exempelvis 
i infrastruktur. Dessa beslutas av nämnden som får en 
budgetram där de binds per objektsnivå, om inte annat 
framgår. Inom övriga investeringar är omdisponering 
möjlig inom nämndens budgetram.

Foto: Ciprian Gorga
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Service
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 28 930 27 485 61 285

Övriga investeringar 3 000 2 000 4 000

Lokaler och reinvesteringar

Verksamhetsanpassningar 5 000 5 000 15 000

Reinvesteringar 45 000 45 000 135 000

Ombudget uppstartat lokalprojekt från 2021, ingår i 
lokalplansbudget

82 875

Solcellsinvestering, särskild satsning 3 000

Summa 167 805 79 485 215 285

Bygg & Miljö
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 255 255 765

Individ & Familjeomsorg
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar 2 651 2 651 7 953

Vård & Omsorg
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Löpande investeringar    5 000 5 500 17 500

Övriga investeringar 2 500 2 550 7 950

Ombudget från 2021 1 992

Summa 9 492 8 050 25 450

Avgiftsfinansierad verksamhet
Investeringar, belopp i tusen kronor Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025–2027

Kungsbacka bredband 30 275 31 725 96 550

Avfall och återvinning 9 700 71 500 46 000

Vatten och avlopp 298 300 468 960 654 190

Ombudget från 2021 125 778

Summa 464 053 572 185 796 740

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Exploateringar
Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningställer mark för bostads- och 
verksamhetsändamål. Ansvaret för exploateringsverksamheten ligger hos kommunstyrelsen. Explo-
ateringsprojekten sträcker sig över flera år och innebär omfattande och tidskrävande utredningar 
och planer. Den ekonomiska slutredovisningen för projekten ligger oftast i slutskedet av projektet 
eller deletappen, vilket kan vara flera år framåt i tiden. Nedan redovisas exploateringsverksamhet-
ens löpande inkomster och utgifter. Inkomsterna består dels av intäkter för markförsäljning och av 
exploateringsersättningar och exploateringsbidrag från exploatörerna. Utgifterna består av kostnader 
för inköp och iordningställande av mark samt utgifter för att bygga ut kommunala anläggningar inom 
exploateringsområdena. När projektet del- eller slutredovisas fördelas inbetalningarna och utbetal-
ningarna mellan balansräkningen och resultaträkningen. 

Belopp i miljoner kronor
Inkomster (-), Utgifter (+)

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan  
2027

Kassaflöde

Inbetalningar -124,8 -329,3 -366,1 -274,4 -257,4

Utbetalningar 136,3 280,3 317,8 215 152,8

Summa Kassaflöde 11,5 -49,0 -48,3 -59,4 -104,6

Effekter på balansräkningen

Utgifter anläggningstillgång 121,7 220 293,6 190,8 146,4

Summa balansräkning 121,7 220,0 293,6 190,8 146,4

Effekter på resultaträkningen

Intäkter markförsäljning -81,2 -248,1 -271,3 -157,3 -111,5

Exploateringsbidrag/Investeringsbidrag -43,6 -81,2 -94,8 -117,1 -145,9

Kostnader mark 14,6 60,3 24,2 24,2 6,4

Summa exploateringsresultat -110,2 -269,0 -341,9 -250,2 -251,0

*Från och med 2020 så redovisas exploateringsersättningarna som en intäkt när gatan är klar och inte längre som en
långfristig skuld 

Exploateringsinkomsterna uppgår till 124,8 miljoner kronor 2023. Av dessa avser 43,6 miljoner explo-
ateringsersättning och exploateringsbidrag från exploatörerna och 81,2 miljoner är prognostiserade 
intäkter för markförsäljning. Utgifterna för exploateringsverksamheten 2023 uppgår till 121,7 mil-
joner kronor avser investeringar i kommunala anläggningstillgångar och 14,6 miljoner kronor avser 
kostnader för inköp och iordningställande av mark till försäljning. Under planperioden 2026–2027 
har kommunen ett antal stora exploateringsprojekt både för bostadsändamål och för verksamhetsom-
råden, några av de större projekten beskrivs lite mer nedan.

INVESTERING OCH EXPLOATERING
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Bostäder

Kolla Parkstad
Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbacka 
kommun. Området innehåller hyresrätter, bostadsrätter 
och äganderätter. Här byggs radhus, kedjehus och flerfa-
miljshus. Merparten av bostadskvarteren är färdigställda. 
Utbyggnad av gator och annan infrastruktur pågår och 
beräknas vara klart under 2022–2023. Försäljning av de tre 
verksamhetstomterna i västra delen av området pågår. En 
tomt såldes år 2020.

Aranäs Stadsdel
I sydöstra Kungsbacka fortsätter den nya stadsdelen växa 
fram med två nya områden Aranäs 3 och 4. I Aranäs 3 
planerar kommunen för exploatering av ytterligare mark 
för bostadsändamål med ca 280 bostäder, parkeringshus 
och butikslokaler. Detaljplanen innebär en utbyggnad av 
bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i varierande 
höjder, byggstart av de tre kvarteren skedde under våren 
2022. Närmast järnvägen i öster har kommunen under 2021 
färdigställt ett parkeringshus, ett grönt stråk inklusive ett 
bullerskydd samt en återvinningsplats. 

I Aranäs 4 planerar kommunen för cirka 180 bostäder. 
Detaljplanen är klar och markanvisning planeras till början 
av 2023.

Väster om ån 
Väster om ån är det hittills största stadsomvandlingspro-
jektet i Kungsbacka. Centrala staden kommer att byggas 
ut med bostäder, handel och kontor. Projektet omfattar ett 
område från Alléskolan i söder till Kungsmässan i norr.

Inom kvarteret Valand ska det byggas cirka 300 bostäder 
varav hälften hyresrätter, kontor och lokaler för handel. 
Under 2019 invigdes parkeringshuset. Projektering och 
utbyggnad av gator, ledningar och övrig infrastruktur pågår. 
Under 2022 har kvarter 1 och kvarter 7 färdigställts och 
byggnation av kvarter 3 och 5 har påbörjats. Utbyggnaden av 
hela kvarteret Valand pågår preliminärt fram till år 2026. 

Nästa etapp är kvarteret Ejdern. För området pågår arbete 
med ett planprogram som godkändes i början av 2021. 
Projektet innehåller cirka 250 bostäder, ett parkeringshus, 
en ny större förskola och lokaler för centrumverksamhet. 
Detaljplanearbete startas efter avslutad markanvisning och 
försäljning av marken sker efter detaljplanen antagits, vilket 
beräknas ske i slutet av 2023.

Gjutaren och Liljan
Ytterligare ett område i anslutning till projekten Väster 
om ån är kvarteret Gjutaren och Liljan. För området har 
ett planprogram godkänts i slutet av 2020 och arbetet med 
detaljplan påbörjades i början av 2021. Projektet innehåller 
ca 250 bostäder och en ny skola för cirka 500 barn (förskola 
och F–6). Kommunen äger Liljan 1 och 2 samt Gjutaren 
1. Gjutaren 2 ägs av Riksbyggen. I nuvarande förslag har
Riksbyggen två kvarter med flerbostadshus och kommunen
ett kvarter med flerbostadshus, ett kvarter med radhus och
skolområdet. Kommunens kvarter med flerbostadshus har
markanvisats till Riksbyggen och kvarteret med radhus
planeras att markanvisas till annan aktör.

Foto: Amanda Liljevall, 
Kungsbacka kommun
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Anneberg centrum
Intill Annebergs pendelstation planeras det för ett nytt 
centrum som ska stärka Anneberg som tätort. Områ-
det kommer att innehålla cirka 400 bostäder, vård- och 
omsorgsboende, förskola, gruppbostad samt verksamhets-
lokaler. Kommunen är markägare och Serneke Sverige AB 
har tilldelats markanvisning. Planområdet har utvidgats 
med ytterligare ett område (före detta Snickerifabriken) 
som ägs av SW Fastigheter KB och som avser att utveckla 
sina fastigheter med nya bostäder och verksamhetslokaler. 
Förnärvarande pågår arbete med att ta fram en detaljplan 
som är beräknad att vara antagen under 2023. Det är dåliga 
geotekniska förhållanden inom planområdet och kommu-
nen kommer eventuellt att få kostnader för anläggande av 
förstärkningsåtgärder.

Björkris etapp 2
Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1. 
Planområdet kommer att innehålla cirka 800 bostäder 
med blandade upplåtelseformer samt förskola, skola och en 
fullmåtts idrottshall. Nya cirkulationsplatser kommer att 
anläggas vid Göteborgsvägen samt ett gång-och cykel-
stråk mellan Björkris etapp 2 och Hede station. Detaljplan 
för området väster om Göteborgsvägen antogs i början 
av 2021. Detaljplan för området öster om vägen dröjer 
ytterligare några år. Utbyggnad av kommunal allmän plats 
och byggnader pågår och beräknas ske i etapper under en 
10-årsperiod. Marken ägs huvudsakligen av Trollängen
Bostads AB, kommunen äger en mindre del.

Sydöstra centrum
Planprogrammet för Sydöstra centrum godkändes av 
kommunstyrelsen i januari 2020 och innehåller 4 etapper. 
Detaljplan för etapp 1 och 2 har påbörjats under 2021. 
Etapp 1 bedöms innehålla i storleksordningen 500–700 
bostäder och förskola och beräknas kunna antas i slutet 
av 2022. Den största delen av etapp 1 ägs av en Balder. 
Marken inom etapp 2 ägs huvudsakligen av kommunen. 
Inom etappen pågår klarläggande av de övergripande 
förutsättningarna för en planläggning, då det bland annat 
innefattar omlokalisering av Räddningstjänsten.

Skårby 2:3
Inom fastigheten finns idag 52 lägenheter i flerbostadshus 
som tillhör Tempohus AB och 25 lägenheter i modulhus 
som tillhör Serviceförvaltningen. Bostäderna är uppförda 
på kommunens mark med stöd av arrende och tillfälliga 
bygglov. Planarbete startade under 2020 i syfte att möjlig-
göra permanent bygglov för flerbostadshusen och att plan-

lägga för ett 40-tal villatomter för självbyggeri. Prognos för 
byggstart är i början av 2023.

Verksamhetsområden

Duvehed
Duvehed är ett av kommunens verksamhetsområden där 
försäljning av verksamhetsmark pågår. Området ligger i 
Fjärås stationssamhälle, bredvid järnvägen med närhet till 
motorvägen. Detaljplanen är antagen och klar och kom-
munen äger all mark i verksamhetsområdet. Under 2021 
har kommunen färdigställt utbyggnad av infrastrukturen 
för området och under 2021 har de första företagen börjat 
att etablera sig.

Klovsten
I Klovsten planerar Kungsbacka kommun för ett nytt verk-
samhetsområde i Kungsbacka stad. Detaljplanen kommer 
att möjliggöra för byggnation av lokaler för verksamheter, 
industri med tillhörande kontorslokaler samt centrumän-
damål. Totalt omfattar området cirka 22,5 hektar. Plan-
området är lokaliserat väst om Kungsbacka centrum och 
länkas samman med staden via väg 158. Det finns goda 
förutsättningar för kollektivt resande till och från verk-
samhetsområdet samt att det finns gång- och cykelstråk i 
anslutning till området. Arbetet med detaljplan för etapp 1 
väntas avslutas under andra halvan av 2022.

Frillesås Rya
Frillesås-Rya är ett verksamhetsområde öster om Fril-
lesås tätort. Det pågår arbete med detaljplan för området 
som omfattar cirka 30 hektar. Detaljplanen kommer vara 
inriktad på industriändamål med flexibla detaljplanebe-
stämmelser för att kunna etablera många olika verksam-
heter. Antagande är planerat till andra halvan av 2022 och 
utbyggnad av infrastruktur är planerad till början av 2023.

Bolsheden
Bollsheden är ett verksamhetsområde på cirka 20 ha i 
Kullavik utmed väg 158. Detaljplanen beräknas antas i 
mitten av 2022. Verksamhetsmarken i området är dels såld, 
dels markanvisad.  

Äskatorp
Äskatorp är ett verksamhetsområde på cirka 35 ha som 
ligger i Fjärås stationssamhälle. Detaljplanen är klar och 
större delen av verksamhetsmarken är såld till företag som 
påbörjat etablering under 2022.
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TIO ÅR I SAMMANDRAG

Tio år i sammandrag
Här får du en snabb överblick över kommunens ekonomiska utveckling under tio år 

2016 2017 2018 2019 2020

Skatt

Kommunal skattesats Kungsbacka procent 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33

Invånare

Antal invånare 31 december 80 442 81 986 83 348 84 395 84 930

Födda 779 731 822 805 763

Döda 607 624 615 573 643

Inflyttning 3 685 4 179 4 552 4 277 4 066

Utflyttning 2 771 3 007 3 404 3 480 3 663

Folkökning 1 086 1 279 1 355 1 029 523

Resultat och volymer

Årets resultat, miljoner kronor 89 163 171 210 415

Årets resultat i andel av skatteintäkter och statsbidrag, 

procent
2,1 3,6 3,6 4,2 7,9

Pensionskostnader, miljoner kronor 174 215 215 253 268

Pensionskostnader, kronor per invånare 2 163 2 622 2 580 2 998 3 415

Nettoinvesteringar, miljoner kronor 387 492 744 948 829

– varav inom skattefinansierad verksamhet 272 478 688 776 723

– varav inom avgiftsfinansierad verksamhet 93 56 70 200 134

– varav inom exploateringsområden 22 -42 -14 -28 -28

Tillgångar, miljoner kronor 5 104 5 538 6 215 7 053 7 859

Tillgångar, kronor per invånare 63 449 67 548 74 567 83 567 92 535

Soliditet, procent 28,0 28,8 28,4 31,5 33,3

Likviditet, miljoner kronor 183 160 194 156 381

Likviditet, kronor per invånare 2 275 1 952 2 328 1 848 4 486

Låneskuld, miljoner kronor 550 650 950 1 350 1 561

Låneskuld, kronor per invånare 6 837 7 928 11 398 15 996 18 380

Pensionsskuld, miljoner kronor 1 710 1 701 1 673 1 689 1 747

Pensionsskuld, kronor per invånare 21 258 20 747 20 072 20 015 20 570

Borgensåtagande, miljoner kronor 2 738 2 892 3 059 3 283 3 412

Borgensåtagande, kronor per invånare 34 037 35 274 36 702 38 900 40 174

* Jämföresletalen för 2019 är justerade med anledning av övergång till RKR R2 under 2020  Åren dessförinnan bygger på tidigare gällande redovisningsprincip  

TIO ÅR I SAMMANDRAG

2021 2022 2023 2024 2025

Skatt

Kommunal skattesats Kungsbacka procent 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33

Invånare

Antal invånare 31 december 85 301 86 051 86 686 87 758 88 954

Födda 778 776 781 804 829

Döda 678 674 692 710 729

Inflyttning 4 113 4 291 4 223 4 683 4 865

Utflyttning 3 842 3 643 3 678 3 705 3 770

Folkökning 371 750 634 1 072 1 195

Resultat och volymer

Årets resultat, miljoner kronor 465 201 132 160 165

Årets resultat i andel av skatteintäkter och statsbidrag, 

procent
8,4 3,6 2,3 2,7 2,6

Pensionskostnader, miljoner kronor 301 236 393 371 350

Pensionskostnader, kronor per invånare 3 599 2 743 4 534 4 228 3 935

Nettoinvesteringar, miljoner kronor 608 853 1 228 1 162 1 426

– varav inom skattefinansierad verksamhet 493 730 753 639 1067

– varav inom avgiftsfinansierad verksamhet 120 274 464 572 407

– varav inom exploateringsområden -5 -151 12 -49 -48

Tillgångar, miljoner kronor 8 448 8 870 9 316 9 860 10 729

Tillgångar, kronor per invånare 99 000 103 078 107 465 112 352 120 617

Soliditet, procent 36,5 37,0 36,7 36,3 34,9

Likviditet, miljoner kronor 372 430 150 53 34

Likviditet, kronor per invånare 4 361 4 997 1 730 604 382

Låneskuld, miljoner kronor 1 576 1 817 2 067 2 417 3 117

Låneskuld, kronor per invånare 18 480 21 110 23 839 27 536 35 035

Pensionsskuld, miljoner kronor 1 790 1765 1 831 1 866 1 870

Pensionsskuld, kronor per invånare 20 979 20 511 21 122 21 263 21 022

Borgensåtagande, miljoner kronor 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502

Borgensåtagande, kronor per invånare 41 049 40 691 40 393 39 899 39 363
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Vi socialdemokrater vill se ett starkare Kungs-
backa med mer resurser till skolan och omsorgen. 
Kungsbacka ska vara en modern välfärdskommun 
som bygger på sammanhållning. Det är så vi ska-
par ett bättre Kungsbacka. 
En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad 
trygghet och jämlikhet. Välfärden ger lika bra 
förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrar-
nas ekonomi och utbildningsnivå. Omsorg efter 
behov – inte efter plånbok. Den ger samma goda 
äldreomsorg till undersköterskan som till direk-
tören. Det är grunden för ett starkt och tryggt 
samhälle. 
Nationellt har Socialdemokraterna prioriterat 
fler anställda i välfärden framför skattesänkning-
ar. Allt fler har ett jobb att gå till, och många av 
dessa arbetar inom välfärden. Det bidrar till att 
bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sve-
rige. Vi vill fortsätta att utbilda och anställa fler 
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så att 
vårdköerna kan kortas. Vi vill anställa fler lärare 
så att eleverna kan får mer hjälp och stöd i sina 
utbildningar.
Vår gemensamma välfärdsmodell ska göra Kungs-
backa och Sverige fantastiskt. Genom att ställa 
krav på varandra men också genom att hjälpas 
åt, utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. 

När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi 
mer; byta jobb, starta företag, bilda familj, flytta 
eller börja studera. Det tjänar vi alla på.
När välfärden omfattar alla kan den enskilda 
människans frihet växa. Då kan alla få chansen att 
förverkliga sina livsdrömmar. Detta är grunden 
för socialdemokratisk politik. 
I Kungsbacka investerar vi så att våra invånare ska 
ha goda förutsättningar till god fysisk och psykisk 
hälsa, stöd när du behöver men också goda för-
utsättningar att stödja andra när du är stark och 
andra behöver dig.
En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för 
såväl för den svenska välfärden som den kom-
munala välfärden i Kungsbacka. I kommunen tar 
Socialdemokraterna stort ansvar för en hållbar 
ekonomi. Med det sagt håller vi nogsamt ögonen 
på de partier som leder kommunen och bevakar 
att de investerar de statsbidrag som den socialde-
mokratiska regeringen skickar till Kungsbacka. Vi 
gör vårt yttersta för att dessa pengar ska komma 
de kommuninvånare till gagn som behöver dem 
bäst och som de är ämnade för. 
Socialdemokraterna vill verka för att Sverige och 
Kungsbacka ska uträtta stordåd i framtiden. 

Det kan vi göra:

 • När vi håller ihop

 • När vi ser till att ta beslut som skapar en god gemensam  
  vård, omsorg och utbildning

 • När vi verkar för en bättre boendesituation i kommunen med hyres- 
  rätter som våra unga, äldre, personer med funktionsnedsättning eller  
  vem som helst har råd att bo i 

 • När vi säger nej till större klyftor och vinstjakt i välfärden.

Kungsbacka kan bättre
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Dessa är några av de reformer och resultat som den socialdemokratiskt 
ledda regeringen levererat nationellt under senaste mandatperioden:

I Kungsbacka kommer Socialdemokraterna att värna välfärden i kommunen, genom att 
envist fortsätta att bevaka framtida statsbidrag, se till att dessa satsningar verkligen kommer 
dit de är avsedda samt leder till höjd kvalitet på välfärden i Kungsbacka.  

• Vi kan agera kraftfullt tack vare god ekonomi och 
den lägsta statsskulden sen 1977.

• A-kassan har förstärkts ytterligare och omfattar fler. 
Antalet medlemmar ökar.

• Alla arbetstagare har rätt att larma om missförhål-
landen. Därför har vi stärkt skyddet för visselblåsare i 
all privat och offentlig verksamhet.

• Rekordstort byggande: Under 2020 färdigställdes 
det mer än dubbelt så många hyresrätter som 2014. 
Närmare 60 000 bostäder har påbörjats det senaste 
året. Trenden är att de flesta nya lägenheter som 
färdigställs är hyresrätter. Det beror bland annat på 
regeringens investeringsstöd för byggande.

• Historisk satsning på välfärden. 61 miljarder kronor 
tillfördes välfärden 2020 och 44 miljarder kronor 2021. 
Det är pengar som kommuner och regioner kan 
använda till att exempelvis stärka äldreomsorgen och 
skolan. 

• En historisk satsning på svensk äldreomsorg med 
en bred permanent resursförstärkning till kommuner-
nas äldreomsorg med 4 miljarder kronor årligen och 
en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder inom 
regeringens äldreomsorgslyft med ytterligare 1,7 mil-
jarder kronor 2021. Tillsammans med de medel som 
aviserades när äldreomsorgslyftet kom innebär det 7,4 
miljarder kronor till svensk äldreomsorg 2021.

• Det generella statsbidraget – det vill säga statens 
ekonomiska bidrag till kommuner och regioner – har 
dessutom höjts permanent med 22,5 miljarder kronor 
hittills under mandatperioden. Även dessa pengar re-
gioner och kommuner kan använda för att exempelvis 
stärka vården, skolan och äldreomsorgen.

• Den orättfärdiga skillnaden i beskattning mellan 
lön och pension tas bort till 2023.

• Vi har infört närmare 3 tillgänglighetsmiljarder som 
går direkt till regionernas arbete med att korta vänte-
tider i vården.

• Vi har riktat över 3 miljarder kronor till primärvår-
den, bland annat så att fler ska kunna få en fast läkar-

kontakt på sin vård- eller hälsocentral.

• Vi kär mer än halvvägs till målet om tio tusen nya 
polisanställda. Rekordmånga poliser i riket – fler än 21 
000 stycken.

• Straffrabatt för unga slopas för 18-20-åringar för 
brott med minimistraff ett års fängelse eller mer.

• Alla punkter är klara eller på gång i regeringens 
34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminalite-
ten.

• Regeringen har beslutat om den största satsningen 
på civilt försvar i modern tid. Sammanlagt förstärks 
det civila försvaret med 4,2 miljarder kronor fram till 
2025.

• Regeringen föreslår ett nytt amfibieregemente i 
Göteborg, en flygflottilj i Uppsala och nya regemen-
ten i Arvidsjaur, Kristinehamn, Falun och Sollefteå 
med ett utbildningsdetachement i Östersund.

• Regeringen har presenterat den största ekonomis-
ka ramen någonsin för infrastruktursatsningar. Totalt 
närmare 900 miljarder kronor för perioden 2022-2033. 

• Regeringen har beslutat att avsätta 100 miljoner 
kronor årligen 2020-2021 för att stärka de ideella kvin-
no- och tjejjourernas arbete.

• Sverige visar att det går att skapa nya jobb och 
sänka utsläppen på samma gång. Våra växthusgasut-
släpp har minskat med 40 procent sedan 1990. Vi har 
klarat etappmålet för 2020.

• Med en tydlig politisk styrning mot fossilfrihet, 
generösa stöd och framåtlutade företag skapas nu 
tiotusentals nya jobb när Sverige nyindustrialiseras 
med enorma investeringar i klimatvänlig tillverkning 
av batterier och fossilfritt stål.

• Svensk export av klimateffektiv teknik pressar ned 
utsläppen i andra länder med motsvarande halva Sve-
riges nationella utsläpp.

• Ett riktat miljardstöd på 6 miljarder till kollektiv- 

trafiken.
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När det kommunala bokslutet var klart för 2021 
visade det ett överskott på 465 miljoner. Resul-
tatet är i stor utsträckning en effekt av att kom-
munen erhållit stora tillskott i form av ökade 
statsbidrag samt en rad olika stödåtgärder med 
anledning av Covid-19.
En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för 
den svenska välfärden. Men när det ekonomiska 

överskottet sker på bekostnad av dem som har 
det tuffast i vårt samhälle har man missförstått 
begreppet ansvarsfull ekonomisk politik. Vi 
socialdemokrater vill ha ett Kungsbacka där den 
ekonomiska politiken är långsiktig och en politik 
där man vågar göra tidiga insatser. Insatser som 
garanterar en stabil tillvaro för individer, grupper 
och samhälle. 

 • Vi ger elever det stöd de behöver i skolan,  
  innan de får bekymmer

 • Vi stödjer våra unga på fritiden, så väl när det  
  gäller idrott som kultur 

 • Vi för en ansvarsfull ekonomisk politik där vi hjälper de mest 
  utsatta i samhället så att de på så sätt också kan bidra utefter förmåga

 • Vi har en kommun där olika boendeformer  
  finns som täcker allas olika behov 

 • Alla individer med psykisk ohälsa ska få stöd, vård och/eller  
  behandling om så behövs, så väl vuxna som barn och unga

 • Våra invånare med fysiska och psykiska funktionshinder ska  
  få det stöd som de behöver för att få ett gott och värdigt liv i Kungsbacka 

 • De som är anställda i Kungsbacka kommun ska ha goda  
  förutsättningar att göra ett gott jobb med goda och rimliga arbetsvillkor.  
  Vår personal ska ha god förutsättning till adekvat fortbildning.

Socialdemokraterna i Kungsbacka har alltid, och kommer alltid, ta ansvar för en ekonomi 
i balans. Under året som gått har det tydligt visat sig att vi kan klara både en god ekonomi 
och samtidigt ha råd med alla ovanstående, nödvändiga satsningar.

Socialdemokraterna prioriterar välfärden
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Bostadsbristen i Kungsbacka är påtaglig. Det 
handlar inte bara om för få bostäder utan också 
om bristen på olika sorters bostäder.

I Kungsbacka har vi för få hyresrätter och vi kan 
inte heller erbjuda tillräckligt antal boenden med 
särskild service. Våra ungdomar som har funk-
tionsnedsättningar måste få tillgång till boenden 
som passar dem när de ska flytta hemifrån. 

Våra unga har svårt att hitta bostäder när de vill 

flytta hemifrån. När man separerar kan det vara 
i det närmaste omöjligt att hitta boendeformer 
som fungerar. Våra äldre som vill lämna sin villa 
har svårt att hitta ett alternativt boende. Våra 
nyanlända riskerar att stå utan ”tak över huvu-
det” när etableringstiden är över och vi har nu 
bostadslösa barnfamiljer. Dessutom behöver de 
företag som etablerar sig eller växer i Kungsbacka 
bostäder till sina anställda.

Bostäder i Kungsbacka 

Direktiv för ett bättre Kungsbacka  
att bo och verka i 

5

Med detta som bakgrund vill Socialdemokraterna i Kungsbacka  
lägga följande direktiv till Kommunstyrelsen

•  Bostadsbristen och bostadsproblematiken i Kungsbacka ska bli en  
prioriterad fråga och förutsättningar för nybyggnationer i olika former ska 
uppmuntras inom såväl kommunala bolag som privata fastighetsägare. 
Kommunen behöver bygga 1 000 bostäder, varav minst 50 procent  
hyresrätter årligen de kommande åren för att minska bostadsbristen. 

För att detta ska bli verklighet behöver vi ha en aktiv markpolitik där vi  
får till stånd ett kommunalt markägande i större skala än vad som är  
verklighet idag. 

Uppföljning av direktivet sker i Kommunens Årsredovisning för år 2023.



Enligt svensk lag är arbetsgivaren ansvarig för ar-
betsmiljön med fokus på att förebygga sjukdom, 
olycksfall och ohälsa. En god arbetsmiljö för 
kommunens anställda är en överlevnadsfråga för 
Kungsbacka kommun. Att skapa förutsättningar 
för en god arbetsmiljö där personalen går till job-
bet med en skön känsla i magen är därför mycket 
viktigt. Kungsbacka kommun måste jobba före-
byggande gällande både fysisk och psykisk ohälsa 
kopplad till arbetsmiljön och kommunens fem 
övergripande arbetsmiljömål måste nås. Sjukskriv-

ningar, orsakade av dålig arbetsmiljö, är kostsam-
ma både för medarbetaren och arbetsgivaren. En 
god arbetsmiljö är därför en vinst för både den 
enskilde medarbetaren och arbetsgivaren. Om 
Kungsbacka kommun lyckas säkerställa en god 
arbetsmiljö följer ett gott rykte, vilket kan påverka 
att erfaren personal stannar och nyrekrytering av 
kompetenta och erfarna medarbetare blir lättare 
i framtiden. En god arbetsmiljö är ett fundament 
i vår strävan att säkerställa att Kungsbacka kom-
mun kan leverera en god välfärd och service.

Bättre arbetsmiljö för våra anställda inom Kungsbacka kommun

Med detta som bakgrund vill Socialdemokraterna i Kungsbacka  
lägga följande direktiv till Kommunstyrelsen

•  Våra medarbetares arbetsmiljö ska högre upp på dagordningen  
och bli en än mer prioriterad fråga. Våra medarbetares initiativ till för- 
bättrad arbetsmiljö ska uppmuntras och synpunkter och förbättrings- 
förslag ska tas på mycket större allvar än idag. Våra medarbetares  
synpunkter ska systematiskt tas in och analyseras för att man ska  
kunna göra adekvata förändringar som påverkar deras arbetssituation positivt.

Våra medarbetare ska ges mycket större mandat än de har idag att  
framföra brister utan rädsla av att själva råka illa ut. Kommunen behöver  
förbättra den upplevda arbetsmiljön väsentligt.

Uppföljning av direktivet sker i Kommunens Årsredovisning för år 2023.
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Ett bättre Kungsbacka för unga
Vi lånar Kungsbacka av våra unga. Vi är skyldiga 
våra barn och ungdomar goda förutsättningar till 
ett gott liv i vår kommun. Många unga har det 
tufft efter de år som gått och fått betala ett högt 
pris genom minskade fritidsaktiviteter, minskad 
fysisk aktivitet men också genom psykiska på-
frestningar på sin hälsa så som ensamhet och 
minskade sociala kontakter. Vi behöver göra ett 
gott folkhälsoarbete riktat mot unga, mer rörelse, 
föreningsaktiviteter, ett brett kulturellt utbud och 
ett fortsatt förebyggande arbete mot alkohol och 
droger. Med satsningar som dessa kan vi hjälpa 
våra barn och ungdomar till en ljusare framtid.

När man mår som sämst och när livet inte visar 
sig från sin snällaste sida är kulturen ett livselixir. 
Det handlar både om att utöva och att konsume-
ra kultur. Krisen som har drabbat vårt samhälle 
under 2020 och 2021 har visat betydelsen av 
kulturen för att vi som människor ska må bra och 
blomstra. Krisen har tyvärr också gjort att många 
familjer har väsentligt mindre i plånboken för att 
ha råd med det man hade innan. Kulturen får ald-
rig blir en plånboksfråga. Därför vill vi lägga till 3 
miljoner kronor så att Kulturskolan blir avgiftsfri 
för alla barn och ungdomar från 2023.

Det är nödvändigt att vi i Kungsbacka tar vår 
del av ansvaret och gör klimatsatsningar som ger 
våra barn och ungdomar möjligheter till en god 
framtid. Vi vill kombinera denna klimatsatsning 
med att stärka barns och ungdomars möjligheter 
att själva kunna ta sig till sina fritidsaktiviteter, 
kompisar och träningar. Tillsammans med region 
Halland vill vi ta första steget till att alla barn och 
unga upp till och med 19 år ska få åka gratis i 
kollektivtrafiken. Till detta avsätter vi 4 miljoner 
kronor.

I Kungsbackas grundskolor formas dagligen 
framtiden för över 10 000 barn och ungdomar.
Inom våra gymnasieskolor finns det ungefär 3000 
elever. Skolan handlar om så mycket mer än att 
bara lära sig enskilda ämnen som matematik eller 
engelska. Skolan är den enskilt viktigaste skyd-

dande faktorn för att ungdomar ska klara sig bra 
i livet. Det handlar om allt från att lära sig sociala 
koder, lära sig lyssna och samarbeta till att träffa 
nya kompisar. Därför vill Socialdemokraterna i 
Kungsbacka ge barn och unga samt personalen 
på skolorna ännu bättre förutsättningar för att 
tillsammans forma en ännu bättre skola. 

Socialdemokraterna vill satsa extra på elevhälsan 
för att ge våra ungdomar en bättre hälsa, såväl 
psykiskt som fysiskt. Genom att jobba hälsofräm-
jande och förebyggande ges ungdomarna större 
möjligheter till välmående. Detta gäller både 
elever i grundskolan och gymnasieskolan och 
vi vill därför satsa 20 miljoner kronor extra på 
elevhälsan för våra unga i Kungsbacka. På flera 
skolenheter räcker detta för att anställa till exem-
pel ytterligare en kurator eller specialpedagog på 
heltid, och i vissa fall mer. På de mindre enhe-
terna kan man förstärka elevhälsan med del av 
tjänst inom elevhälsan. Förutom denna satsning 
vill vi stärka upp det främjande och förebyggande 
arbetet för att motverka psykisk och fysisk ohälsa 
inom Kultur & Fritid med 1 miljon kronor.

Socialpedagoger med sin kompetens kan vara en 
viktig del i ett elevhälsoteam. Vi ser redan idag 
skolor i kommunen som till hösten anställt soci-
alpedagoger för att stödja eleverna, hjälpa till vid 
konflikter och motverka en ”anti-plugg-kultur”.  
Detta kan dessutom ge bättre förutsättningar för 
lärare att få mer tid till planering och reflektion. 
Detta behöver stärkas och vi vill därför avsätta 5 
miljoner kronor för större möjligheter att anstäl-
la socialpedagoger. 
Fria pedagogiska måltider är ett annat område 
som Socialdemokraterna anser viktigt. Det är 
viktigt att vuxna finns där för ungdomarna och 
att dessa känner en närhet och tillgänglighet för 
en dialog och samtal när behovet finns. 
Vi socialdemokrater vill avsätta 3 miljoner för 
detta ändamål.

De medel som idag avsätts till kompetensutveck-
ling vill vi förstärka med 3 miljoner ute i verk-
samheterna.
Den närmaste skolan ska alltid vara den bästa 

Ekonomiska satsningar för 
ett bättre Kungsbacka
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skolan. Att nå en likvärdig skola är en av de störs-
ta utmaningarna Förskola & Grundskolan har i 
Kungsbacka idag. Idag finns ett grundbelopp/
elevpeng som är samma för alla. Därefter om-
fördelas strukturbidraget efter socioekonomiska 
faktorer inom grundskolan, fritidshemmen och 
förskolan. Vi vill göra extra satsningar där det be-
hövs som mest, just för att den närmaste skolan 
ska vara den bästa skolan. Här vill vi satsa  
4 miljoner kronor.

Ett bättre Kungsbacka för individer med  
särskilda behov
Kungsbacka kommun ska leverera en välfärd 
för alla. I Kungsbacka ska alla ha möjlighet att 
utvecklas hela livet. Detta får inte bara gälla den 
som är rik, frisk och kan klara sig själv. Detta ska 
gälla alla, inte minst våra invånare med någon 
form av funktionsnedsättning. Här kan Kungs-
backa bättre. 
Flera av de satsningar vi vill göra är för att åter-
skapa det som aldrig borde tagits bort men ändå 
bortrationaliserats under den senaste mandat-
periodens spariver. Vi vill därför öka mängden 
personal på gruppboenden och serviceboenden 
samt utöka möjligheterna att ändra personalens 
scheman för att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi 
vill också förbättra möjligheterna att få plats på 
korttidsverksamhet för de som har detta behov. 
Kommunens dagliga verksamhet behöver också 
återupprustas. Till detta vill vi avsätta 13 miljoner 
kronor.
Personligt ombud finns som verksamhet i 270 av 
Sveriges 290 kommuner. Personligt ombud finns 
i Hallands alla kommuner  – utom i Kungsbacka. 
Verksamheten vänder sig till personer som har 
fyllt 18 år och har psykiska funktionsnedsättning-
ar och betydande och väsentliga svårigheter att 

utföra aktiviteter på olika livsområden. Vi social-
demokrater vill värna denna verksamhet. Social-
demokraterna i Kungsbacka vill säkerställa att det 
finns förutsättningar och pengar till Personligt 
ombud även i vår kommun. Vi vill avsätta  
1 miljon kronor till detta. 
Vi vill förstärka och utöka verksamhet, likt Regn-
bågen, för att öka möjligheten till sysselsättning 
för individer med psykiska funktionsnedsättning-
ar med 1 miljon kronor. 
Att orosanmälningarna ökar i vår kommun inne-
bär ökade kostnader för hantering av dessa. Soci-
altjänsten behöver därför också öka sitt samarbete 
med bland annat polis och skola.  
Vi ansvarar också för stöd till spelberoende, vilket 
är en problematik som ökat under 2020 och 2021. 
Dessutom har vi en del av ansvaret för suicid-
preventionen. Suicidpreventionen har blivit än 
viktigare i spåren av Covid-19. Till ökad personal-
täthet, hantering av orosanmälningar, spelberoen-
de och suicidprevention vill vi avsätta 12 miljoner 
kronor. 
Vi ser också att det finns ett stort behov familje-
hem, jourhem och även HVB-hem i egen regi i 
vår kommun. Till detta vill vi avsätta 3 miljoner 
kronor.

Ett bättre Kungsbacka för äldre
Hemtjänsten inom Vård & Omsorg har under 
en lång tid signalerat att tiden är knapp och inte 
räcker till. För att säkerställa en mer dräglig tillva-
ro inom hemtjänsten och för att personalen ska 
få en chans att göra sitt jobb på ett bra sätt vill 
vi skapa mer tid i verksamheten genom att utöka 
tiden för insatser inom hemtjänsten. Socialdemo-
kraterna vill därför se över schablonsystemet med 
insatstider och öka den totala budgeten med 10 
miljoner kronor för att skapa bättre tidsförut-
sättningar för en bättre vård och omsorg för våra 
äldre.
Vård & Omsorg är i stort behov av en beman-
ningsförstärkning där fler anställs på hel- eller 
deltid som ett led i att minska sårbarheten med 
den stora timvikariepoolen inom kommunen. Vi 
vill minska trycket på personalen som upplever 
en hög belastning med extra skift eftersom det 
ofta saknas tillräckligt med vikarier. Socialdemo-
kraterna avsätter för detta ändamål 20 miljoner 
kronor.
De senaste årens pandemi har inneburit en svår 
isolering för många av våra äldre. Den sociala 
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interaktionen med andra människor och kultur-
upplevelser har varit knapphändig eller obefintlig. 
Utifrån den nationella värdegrunden för våra 
äldre vill vi skapa förutsättningar att väcka lusten 
och glädjen kring kulturen genom kulturarrange-
mang i samarbete med Kultur & Fritid. Socialde-
mokraterna avsätter 5 miljoner kronor för detta.
Alla vill ha välsmakande och aptitliga måltider. 
Detta gäller utan undantag även våra äldre. Bra 
och god mat utgår från högkvalitativa råvaror. 
Socialdemokraterna vill därför göra en extra 
satsning på 2 miljoner kronor till just detta så att 
det blir en njutning för våra äldre att sätta sig till 
bords.

Ett bättre Kungsbacka för våra anställda
Vi har några mycket svåra år bakom oss. För en 
del av våra anställda har det varit extra belastande. 
Här tänker vi på dem som stått i frontlinjen under 
hela pandemin och aldrig kunnat arbeta hemifrån. 
Under dessa år har de belönats med applåder men 
nu är applådernas tid förbi. 

Därför gör vi en särskild lönesatsning på dem 
som dagligen mött våra barn, elever, äldre och 
andra som behöver direkt omsorg. Lönesatsning-
en berör anställda inom Individ & Familjeomsorg, 
Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad.
För enhetschefer som ser sina mest trogna medar-
betares löner halka efter i jämförelse med nyan-
ställdas, är möjligheterna att höja dessa till skälig 
nivå en utopi. Sällan eller aldrig justeras våra mest 
erfarna medarbetares löner i förhållande till nyan-
ställdas.
Vi vill därför göra en särskild lönesatsning där 
enhetschefer kan justera oskäligt låga löner för 
erfarna medarbetare i kommunen som dagligen 
står i direkt kontakt med våra barn, elever, äldre 
och andra som behöver omsorg. Vi vill avsätta 
15 miljoner i denna särskilda lönesatsning. Detta 
rätar ut ”lönehängmattan” så att de lojala medar-
betarna stannar och utvecklas och inte behöver 
välja att byta kommun för att få upp lönen.
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Satsningen på att sätta välfärden först och därigenom visa att Kungsbacka kan 
bättre är väl investerade pengar. Vi investerar en summa om 125 miljoner 
kronor för att genomföra samtliga angivna satsningar.

Vi fi nansierar vår investering i välfärden genom att ta denna summa från 
2023 års beräknade resultat om 132 miljoner kronor.

Under åren 2019-2021 har Kungsbacka kommun gjort ett överskott på över 
1 miljard, sammantaget 1 056 miljoner. Detta överskott har bland annat ut-
gjorts av statsbidrag från vår socialdemokratiskt ledda regering. Dessa statsbi-
drag skulle komma våra äldre, barn, elever, personer med funktionsnedsättning 
och vår personal till godo. I denna budget ser vi till att det blir verklighet. 
Kungsbackas socialdemokrater investerar med dessa medel i det mest värdeful-
la vi har, våra invånare och vår personal. 

Det vi har presenterat i vår budget är ett skolexempel på en ansvarsfull 
ekonomisk politik som garanterar Kungsbackas väg mot en excellent välfärd.

Specifi kation 

Finansiering av ett bättre Kungsbacka

10

Socialdemokraterna
2022-05-30

Johan Tolinsson



Finansiering av ett bättre Kungsbacka Avgiftsfri kulturskola

Första steget för fri kollektiv- 
trafik för unga upp till 19 år

Elevhälsa i grundskola och  
gymnasieskola samt förebygg- 
ande inom Kultur & Fritid

Socialpedagoger i grundskolan

Fria pedagogiska måltider 

Kompetensutveckling

Likvärdig skola

Gruppboenden, serviceboenden, 
korttidsverksamhet, daglig verk- 
samhet

Personligt ombud

Sysselsätttning för individer med  
funktionsnedsättning

Ökade personaltäthet

Olika boenden i egen regi

Bättre tidsförutsättningar

Bemanningsförstärkning

Kultur för äldre

Råvarusatsning för äldre

Särskild lönesatsning, erfarna  
medarbetare

Kultur & Fritid 

Region och kommun

Förskola & Grundskola,  
Gymnasium & Arbetsmarknad,  
Kultur & Fritid

Förskola & Grundskola,  
Gymnasium & Arbetsmarknad,  
Kultur & Fritid

Förskola & Grundskola

Förskola & Grundskola,  
Gymnasium & Arbetsmarknad,

Förskola & Grundskola

Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorg

Vård & Omsorg

Vård & Omsorg

Vård & Omsorg 

Vård & Omsorg
Kultur & Fritid

Vård & Omsorg

Individ & Familjeomsorg, Vård & 
Omsorg, Förskola & Grundskola samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad.

Totalt

3 miljoner kronor

4 miljoner

21 miljoner 

5 miljoner

3 miljoner

3 miljoner

4 miljoner

 
13 miljoner

1 miljon

1 miljon

12 miljoner

3 miljoner

10 miljoner

20 miljoner

5 miljoner

2 miljoner

15 miljoner 

125 miljoner
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Budget Kungsbacka 2023 - fortfarande 
med Agenda 2030 i sikte 

Miljöpartiets budget utgår från den styrande majoritetens budgetförslag, men med en del 
förtydliganden av  mål och indikatorer och några justeringar i ekonomin. 

● Besparingar: 3 miljoner på kostnader som inte behövs. 
● Tillägg: 98 miljoner som innebär besparingar på lång sikt men även energieffektiviseringar 

som kommer innebära besparingar också på kort sikt.  
● Omdisponeringar: 24 miljoner från insatser som hindrar kommunen att nå målen i Agenda 

2030 till insatser som underlättar.  

De 95 miljonerna (Tillägg minus Besparingar) finansieras genom att använda delar av det 
beräknade resultat om 132 miljoner kronor. Skattesatsen är densamma som i majoritetens 
budget, 21,33.  

Förra året introducerade vi att utgå från Agenda 2030 och vår syn på vad Kungsbacka kommun 
måste göra för att nå de 17 målen i Agenda 2030. Även årets budget utgår från det synsättet. Vi 
tycker Kungsbacka ska använda de indikatorer som är relevanta för  kommuner som Sveriges 
Kommuner och Regioner anger. Vi har tagit fasta på det  hållbarhetsbokslut som 
kommunfullmäktige antagit i april där det framgår att vi förbrukar 4 jordklot, vilket vi inte ser som 
en god ekonomisk hushållning. Det är få år fram till Agenda 2030.  Budgeten gäller för ett år, men 
behöver ha siktet inställt att steg för steg nå målen, både när det  gäller drift och investeringar.  

De flesta av de globala målen hänger ihop. Av hållbarhetsbokslutet framgår att i Kungsbacka är  
klimat och biologisk mångfald två områden där vi verkligen kan göra skillnad. Utarmningen av 
biologisk mångfald kommer likt klimatförändringarna smygande – det blir inte  katastrof över en 
natt. Så låt oss göra skillnad!  

Många städer i världen har tagit fram egna s.k. Voluntary Local Reviews för att relatera det  egna 
arbetet med hållbarhetsfrågor till Agenda 2030 och de globala målen. Ett genomgående  tema i 
samtliga sådana utvärderingar är samarbete och generellt inkluderande förhållningssätt.  Det råder 
mycket stor enighet om att målen kräver gemensamma ansträngningar, inte bara över  sektorer 
och förvaltningar utan i samverkan med samhället i stort – med grupper, föreningar,  
organisationer, lärosäten och företag.   

Ur budgetsynpunkt är samarbete inte någon direkt kostnad. Det handlar mer om en inställning,  
ett åtagande, prioriteringar och ett sätt att arbeta.  
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Mål 1: Ingen Fattigdom  
Kungsbacka har lägre andel mottagare av långvarigt ekonomiskt bistånd och lägre andel barn i  
ekonomiskt utsatta hushåll. Men de finns! Vi vill att även mål 1 om ingen fattigdom ska vara en 
del av styrningen av Kungsbacka.   

Ekonomiska svårigheter i familjen påverkar barnens välbefinnande och möjligheter att ta del av  
samhällets utbud, möjligheter och kvaliteter. Program och strategier för att systematiskt arbeta  
med att stödja familjers ekonomi bör tas fram, utvärderas och anpassas för Kungsbacka, i  
samarbete med skola, socialtjänst och arbetsmarknad. Familjecentraler som har diskuterats kan  
vara en väg att gå för att samla och underlätta för familjer med barn i utsatta situationer.  

Till Mål 1 räknas också arbete med integration för nyanlända och invandrade ungdomar/familjer  
och att bättre ta tillvara frågor om livskvalitet för invånare med olika former av särskilda behov, t  ex 
serviceboende eller assistans enligt LSS.   

Mål 2: Ingen Hunger  
Vi behöver styra undan från att bygga på jordbruksmark och i samhällsplaneringen mäta  
andelen jordbruksmark som används för nyproduktion av bostäder och verksamheter.  

Generellt sett har vi i Kungsbacka – liksom i många andra kommuner – för lite jordbruksmark för  
att kunna bidra till en högre grad av självförsörjning av livsmedel.   

Det finns sannolikt barn i Kungsbacka kommun för vilka skollunchen är dagens viktigaste måltid.  
Att bidra till både en bättre familjeekonomi, se Mål 1, och till bättre kunskaper om vikten av  nyttig 
och ekologisk kost kan hjälpa barn, unga och familjer bort från näringsfattig och  ohälsosam mat.  

Mål 3: Hälsa och välbefinnande   
Inte bara ungas hälsa ska öka, utan människor i alla åldrar ska må väl. Hälsa och välbefinnande  
påverkas av mängder med faktorer som arbete, skola, tilltro till samhället, missbruk osv.  
Kommunen behöver bidra med förebyggande insatser för folkhälsan, inte minst genom Kultur och 
Fritid, men också ha ett nära samarbete med regionen när människor blir sjuka så att  vården 
kommer så nära som möjligt.  

Investeringar i hälsa och välbefinnande är nödvändiga för att skapa förutsättningar för  
delaktighet och förverkligande av människors potential och förutsättningar. Det handlar 
om bland annat nyttig och näringsrik mat. Det handlar också om barns och ungas 
skolmiljö och säkra cykel- och gångvägar till skolorna, som gör det möjligt att gå eller 
cykla till och från skolan. 
 
Hälsa och välbefinnande i kommunen omfattar alla människor i alla åldrar, alla invånare, även  
de som bor på våra särskilda boenden och har omsorg hemma. Alla har en lika självklar rätt till 
livskvalitet.  

Miljöpartiets motion “En mänskligare budgetering” avslogs dessvärre av fullmäktige. Innehållet är 
fortfarande relevant eftersom kommunen behöver förebygga ohälsa för  såväl barn som vuxna och 
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äldre genom s k sociala investeringar. Sådana insatser är svåra att  budgetera men måste kunna 
göras - även om resultatet visar sig långt senare. Miljöpartiet ser hellre sociala investeringar än 
investeringar i bilrondeller och parkeringshus som i förlängningen både leder till högre 
bostadskostnader och sämre miljö.  

Mål 4: God utbildning för alla  
Skolan styrs av skollagen och det är kommunens uppgift att se till att det fungerar för alla, och  
att ingen lämnas utanför.  

Kungsbacka har en hög omsättning på rektorer. Det är en indikation på att förutsättningarna för  
att leda skolverksamhet måste förbättras. Rektorer behöver stanna åtminstone några år för att  
skolorna ska fungera väl och utvecklas. Vi vill därför att kommundirektören i samarbete med  
förvaltningscheferna för För- och grundskola och Gymnasium och arbetsmarknad ser över  vilka 
administrativa uppdrag kan plockas bort från rektor, och därmed även lärares, arbetsuppgifter, så 
att mer arbetstid kan ägnas åt eleverna.   

Kommunen behöver anstränga sig än mer att anställa och behålla kompetenta och utbildade  
lärare i fritidshem. Se över möjlighet till att personal som finns i vår skolverksamhet får bra 
villkor och möjlighet till att studera vidare till lärare i fritidshem.  

Vi behöver ta tillvara Kungsbackas lokala förutsättningar in i skolverksamheten genom att; 

● Alla elever ska någon gång ha varit på besök i Kungsbacka innerstad,Tjolöholm, 
Fjärås Bräcka och Äskhult för att få lära känna kommunen. 

● Sommarskolan får en lokal profil, t ex genom samarbete med Råö rymdobservatorium.   
● Utveckla pedagogiska skogs- och jordbruk som förebilder för hur biologisk mångfald kan  

gynnas. 
● Organisera simundervisning så att alla elever lär sig simma och kan få ett betyg i Idrott och 

hälsa.  

Att nå målet om en god utbildning för alla handlar också om pengar. Finansieringsmodellen för  
skolpengssystemet behöver ses över med sikte på mer likvärdiga förutsättningar att bedriva 
skola i alla kommunens skolor. Kommunen ansvarar för att det finns skola för alla elever och har 
ett så kallat  ”utbudsansvar”. Detta innebär att kommunens skolor behöver en högre tilldelning.  
Finansieringsmodellen bör utformas så att den täcker marginalkostnader så att varje skola får 
möjlighet att kunna tillgodose alla elevers behov.  

Även riktlinjerna för skolskjuts behöver ses över. Enligt våra nuvarande riktlinjer är alla elever  
som valt att gå på annan skola i kommunen än den anvisade, berättigade till skolskjuts. Detta  
innebär att kommunen är mer generös än vad skollagen anger för elever som väljer annan  skola 
än den av kommunen “anvisade skolan”. Detta  kostar kommunen ungefär 3 miljon  extra per år i 
skolskjuts och leder dessutom till längre transporter och därmed högre utsläpp.  

Vi anser att det behövs fler personer i elevhälsan som arbetar hälsofrämjande och förebyggande 
på skolorna som kan möta barn och unga. Psykiskt mående och både faktisk och upplevd 
trygghet i kommunen för barn och unga behöver öka.   

 
Utbildning är också en viktig del av integrationsarbetet, både när det gäller att höja enskildas  
utbildningsnivå och att få tillgodoräkna sig den utbildning man redan har. Många av de som 
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kommer hit har universitetsutbildning och borde såklart kunna använda den här för att skapa 
trygghet för sig själva och sina familjer.   
 
Det mesta av skolverksamheten är lagstyrt. Det politiska utrymmet lokalt i kommunen är 
begränsat. Därför är det tveksamt att det behövs en så stor nämnd med ett arbetsutskott. Det 
har visat sig att det mest ändå är informationsärenden från arbetsutskottet som upprepas i 
nämnden. Därför föreslår vi att ta bort arbetsutskottet och därmed spara 250 000 kronor per år 
som istället kan läggas på själva skolverksamheten.  
 
 
 

Mål 5: Jämställdhet  
Varken världen, Sverige eller Kungsbacka är jämställt. Kommunen kan och ska bidra till ökad  
jämställdhet bland annat genom folkhälsoarbetet och den grundläggande kommunala servicen  
med vård och omsorg så att det finns goda förutsättningar för kvinnor att driva företag och  arbeta. 
Helt grundläggande är att kommunen arbetar med sig själv som arbetsgivare genom att utjämna 
osakliga löneskillnader, erbjuda heltid till de som vill och uppmuntra män att ta föräldraledighet 
och vård av sjukt barn.  

Mål 5 handlar också om att tydligt arbeta mot diskriminering av kvinnor och mot våld och  
utnyttjande av kvinnor och flickor. Detta omfattar alla kommuninvånare oavsett varifrån de  
kommer. Här finns möjligheter att fortsätta ett gott samarbete med kvinnojouren,  
informationsinsatser i skolorna, motarbeta sexuellt våld och köp av sexuella tjänster, liksom  
insatser för att förbättra integration och bättre inkludera kvinnor från andra länder.   

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla  
Delmålet Säkert dricksvatten för alla innebär att vi måste ta ett långsiktigt ansvar för att 
kommande generationer av invånare i kommunen, men även i omgivande kommuner som är  
beroende av Kungsbackas vatten, ska få ett rent och hälsosamt dricksvatten.   

Kungsbacka ska värna vårt viktigaste livsmedel vattnet genom att arbeta för en utvidgning av  
vattenskyddsområdet för Fjärås Bräcka vattentäkt till att omfatta Lygnern och dess  
tillrinningsområde. Vattenskyddet behöver omfatta hela Lygnern, vilket kräver ett aktivt  samarbete 
och samverkan mellan främst Marks och Kungsbacka kommuner. Vi ska inte aktivt  tillföra 
kemiska bekämpningsmedel inom de mark- och vattenområden som utgör  avrinningsområden 
mot vattentäkter. Kommunen behöver samarbeta med lokala jordbrukare för  att stödja dem i 
deras arbete med att minska, helst upphöra med användningen av  bekämpningsmedel.  

Vi behöver också skydda de vattentillgångar som är utpekade som reservvattentäkter, såsom  
Stora Horredssjön. Detta skydd bör vara lika starkt som det som krävs för de nu nyttjade  
vattentäkterna.  

Kungsbacka kommun behöver arbeta mera med vattenförvaltning och en  
förvaltningsövergripande vattenplanering där inklusive avrinning. Till detta    
behöver det rekryteras en vattenförvaltningsstrateg, lämpligen placerad i Bygg- och  
Miljöförvaltningen.  

För att ha en beredskap för dricksvattenkapaciteten vid torka behöver kommunen förbättra  
kunskapen om grundvattennivåer och utöka informationen om vattenbrist inom den enskilda  
vattenförsörjningen. Kontrollprogram behöver ses över, utökas eller upprättas för  
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grundvattennivåer, vid vattentäkter samt platser i privat regi, som komplement till nationella  
stationer.   

Det behöver tydliggöras vilka tillstånd som finns för användning av kemiska bekämpningsmedel  
inom vattenskyddsområdet, samt vilka av de ämnen som har lämnats tillstånd att användas som  
provtas och analyseras inom vattenskyddsområdet. Kommunen ska övervaka vattenkvaliteten  
inom vattenskyddsområdet enligt vattenförvaltningsförordningens krav för skyddade områden  för 
uttag av dricksvatten.  

Mål 7: Hållbar energi för alla  
Att spara energi är bra både för miljön och ekonomin. En effektivare energianvändning är en 
förutsättning att skapa ett hållbart energisystem. Kungsbacka kommun har haft som mål de 
senaste 10 åren att spara 2 %, vilket kommunen misslyckats med årligen. Därför krävs det nu 
tydliga och kraftfulla åtgärder. 

Direktiv: Energiförbrukning måste minska. Målet ska vara 50% energieffektivisering fram till 
2030 med delmål för varje år från 2023. Nämnden för Service och Nämnden för Teknik ska ta 
fram system för redovisning av produktion och konsumtion av energi både i Service och 
Teknikförvaltningarna, samt incitament att spara energi så att verksamheterna inte bara  
debiteras för den energiförbrukning som blir.  Alla verksamheter ska bli insatta och medvetna om 
hur /varför energiförbrukningen ska minska.  

I orostider blir energiförsörjning allt viktigare. Kungsbacka har goda förutsättningar med 
både sol och vind. Hittills har det visat sig svårt att få lönsamhet i biogasproduktion från 
Hammargård, men med stigande energipriser blir det ett annat läge. Biogas är dessutom 
en förnybar energiform som är mycket viktig för att utveckla en cirkulär ekonomi och för att 
förändra betraktandet av avfall som ett problem till att istället använda det biologiska 
avfallet som en resurs. Kungsbacka bör verka för och planera en eller flera  
biogasanläggningar inom kommunen, gärna i form av samrötningsanläggningar för såväl 
matavfall från hushållen, gödsel från jordbruk och hästgårdar och gräs och vass som 
skördas från kommunernas ängsmarker och dagvattendammar. Detta ger biogas som kan 
användas till fordonsbränsle. Dessutom erhålls en rötrest som är ett bra gödningsmedel 
och ett alternativ till industritillverkad handelsgödsel. 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
Kommunen ska vara en god arbetsgivare men också vara ansvarsfull med skattepengar som  
används i verksamheter som handlas upp enligt Lagen om Valfrihetssystem och annan  
upphandlad verksamhet.   

Mål 8 handlar mycket om nationella åtaganden och målsättningar, men flera av delmålen har  
också en lokal dimension. Det gäller t ex 8.3 för utveckling av företagsamhet och nya  
arbetstillfällen och 8.9 för främjande av hållbar turism. Det existerande kommunala programmet  
för näringslivsutveckling har hittills inte fått något stort genomslag vad gäller t ex arbetsplatser i  
kommunen.  

Mål 8.4 om bättre resurseffektivitet i konsumtion och produktion handlar också om sambandet  
mellan produktion/tillväxt och miljö/hållbarhet. Kommunen kan vara mer drivande i det arbetet  på 
lokal nivå. 

 



6 (11) 
 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
Grundläggande välfärd är en förutsättning för företagande. Väl fungerande äldreomsorg,  
barnomsorg, bostäder och verksamhet för människor med funktionsnedsättning/variation,  
färdtjänst osv innebär att företagare kan ägna sig åt sina företag. Näringslivspolitiken hänger  
också nära samman med bostadspolitiken så att anställda i företag i kommunen har bostäder.  

De haltande värdena i mätningar av företagsklimatet som Kungsbacka återkommande får  
indikerar att det behövs något annat än att fortsätta som förut. Mer mark är på gång och det är  
bra. En modernare översiktsplan är på plats och det blir därmed lättare att göra genomtänkta 
detaljplaner. Vi vill ge förvaltningarna lugn och ro, tid och förtroende för tjänstepersoner att göra 
sitt jobb. Vi föreslår därför en omdisponering av medel från Näringslivsenheten (4 miljoner) till 
Miljö & hälsoskydd  (2 miljoner) och Byggnadsnämnden (2 miljoner) så att de får bättre 
förutsättningar att jobba på med det som de ska göra, och på riktigt jobba med företagarnas 
nöjdhet med Kungsbacka kommun.  

Långsiktigt behövs fler arbetsplatser i kommunen så att pendlandet kan minska.  Det behövs 
infrastruktur för att lätt gå och cykla till skolor och arbetsplatser. Besöksnäringen  ska 
utvecklas med goda möjligheter att resa till och från besöksmål till fots, med cykel och  
kollektivtrafik. Utbyggnaden av bredband behöver åtminstone klara de nationella målen.   

Mål 9.1 handlar om hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer. Det ska ge  våra 
invånare möjlighet att ta sig till skolor och arbetsplatser, även utan bil. Rättvisa i detta  
sammanhang är att alla invånare har samma möjligheter till mobilitet och det ställer krav på en  
annan infrastruktur än dagens, med fler cykel- och gångstråk och en mer utbyggd kollektivtrafik.   

Mål 10: Minskad ojämlikhet  
I Kungsbacka ska det gå att bo och leva även med låga inkomster. Därför behövs ett brett utbud  
av bostäder med blandade upplåtelseformer i olika storlekar. Det behövs bostäder i alla 
kommundelar i prisklasser som matchar de löner vi är beredda att betala till våra anställda, och för 
att unga och äldre  människor och människor som inte bott så länge i Sverige ska kunna ha råd att 
bo här. Det  behövs särskild uppmärksamhet på att gå från plan till verkställighet för invånare som 
behöver  bostäder med särskild service. Alla har inte samma förutsättningar. Det är orimligt att 
förutsätta att människor som flytt till Sverige ska klara sig på Kungsbackas bostadsmarknad efter 
etableringstiden på två år.   

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av  
t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Detta är A och O för  
hållbarhetsarbetet. Den diskriminering av utlandsfödda, flyktingar och andra som förekommer  
måste få ett slut – det är ovärdigt; det mångkulturella samhället är här för att bestå och  
kommunen bör bejaka och uppmuntra detta, snarare än att motarbeta. Ett fokus på integration  
och ett annat på diskrimineringsfrågor och ett tredje fokus på bebyggelse är nödvändigt.  

Ojämlikheten som drabbar de som redan har det svårt, till exempel invånare med stora behov  
av hjälp och stöd, måste minska och helst elimineras helt. Våra invånare som behöver omsorg  
har precis samma rätt till livskvalitet som andra invånare och måste få den service de behöver.  
Det handlar bland annat om att utveckla organisationen så att personalen får de kunskaper och  
resurser som behövs.   
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Mål 11: Hållbara städer och samhällen  
Kungsbacka behöver planera samhället så att det går att leva, bo och arbeta här utan tillgång till  
bil. Det är både en rättvisefråga och en miljöfråga. I praktiken handlar det bland annat om att  
infrastrukturen ska vara god för busstrafik, gång och cykel.   

Mål 11 innefattar delmål om att ta vara på kultur- och naturarv, om planering, hållbar  
urbanisering och grönområden men inte minst också överkomliga och säkra bostäder med god  
tillgång till stadens kvaliteter och service (delmål 11.1). Det ställer krav bostadsbyggandet i  
kommunen, tex vad gäller upplåtelseformer.   

Delmålet 11.6 handlar om att minska stadens miljöpåverkan och som mått används mängden  
luftföroreningar som orsakas bland annat av dieselmotorer Här finns även ett särskilt  
barnperspektiv - föroreningarna drabbar barnen mest.   

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion  
Kommunen ska vara drivande för att utveckla resurseffektiv konsumtion och produktion. Det  
innebär att ifrågasätta vilka varor och tjänster som behöver köpas, undersöka marknader, ställa 
krav och följa upp dem.   

Kemikalieåtgärder ska gälla även livsmedel. Andelen ekologisk mat i Kungsbacka  ligger still på 
33%. Vi vill att andelen ska öka till 40% 2022 med sikte på att nå det  nationella målet 60%. På 
längre sikt behöver vi komma upp mot 100% ekologisk mat.  

Resor och transporter ska ses som en del av konsumtionen. En nyckel till att barn och  
ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och får god självkänsla, och att individens och  
familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv stärks är att ge ungdomar, oavsett föräldrarnas  
inkomst och bostadsort, möjlighet att delta i idrott, kulturliv och andra aktiviteter. Därför föreslår  
Miljöpartiet att lägga 12 miljoner på att erbjuda fritidskort i kollektivtrafiken till alla i årskurs 6–9.  

Miljöpartiet vill bygga så att vi hushållar med resurser och lokaler. Inredning bör tas om hand  
och repareras, och att vi och andra återanvänder material. För att det ska vara möjligt i  
praktiken behövs återvinningscentraler som stödjer kretslopp. Vi har en beslutad avfallsplan  
tillsammans med GR-kommunerna som gäller 2021–2030. Kungsbacka behöver ha en  
infrastruktur som bidrar till att vi kan nå målen i avfallsplanen.   

Inom ramen för mål 12 om Hållbar konsumtion och produktion finns också målsättningen om att  
kraftigt minska matsvinn, om en ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall samt att öka  
allmänhetens kunskaper om hållbara livsstilar. Detta är målsättningar som kan sättas och följas  
upp även på lokal och kommunal nivå. 

 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen  
Klimatförändringarna handlar om att hejda utsläppen för att kunna nå målet om max 1,5 graders  
temperaturökning. För det behövs många små och stora åtgärder snabbt. Det handlar också om  att 
skydda oss mot de klimatförändringar som redan sker.   

Effekterna av klimatförändringarna är redan synliga och kan komma att bli katastrofala om inte  
mycket kraftfulla åtgärder sätts in omgående. Parisavtalets målsättning om 1,5 graders  
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temperaturökning, allra mest 2,0 grader, måste nås och stora insatser krävs, även på kommunal  
nivå. Det handlar inte minst om delmålen 13.2 och 13.3 som handlar om att integrera  
klimatåtgärder i policies och planering och att öka kunskaper och kapacitet för att hantera  
klimatförändringar.   

Klimat- och miljöåtgärder innebär ofta besparingar, t ex när det gäller energieffektiviseringar och 
avfallsminimering. Det kostar tid för tjänstepersoner att arbeta med sådana frågor, men de är 
snabbt lönsamma. Detta vill vi ska avspeglas i de ekonomiska redovisningarna. Det kan också 
underlätta att ta fram en klimatbudget för att se hur mycket utsläppen måste minska per år. Det 
går att göra både för den geografiska kommunen och för kommunens verksamheter. Ju längre vi 
skjuter upp åtgärder för att minska utsläppen, desto mer insatser kommer behövas om några år. 

Mål 14: Hav och marina resurser  
Föroreningarna i havet behöver minska. Kommunen behöver arbeta för att minska 
näringsläckaget till de marina miljöerna i samarbete med företagare inom jord- och skogsbruk. 
Dessutom behöver kommunen medverka till att städa stränder, rensa havsbottnen från skräp och 
spökgarn och utrusta avloppsreningsverken med reningssteg för mikroplaster och 
läkemedelsrester.  Kommunen har också en roll att spela för att underlätta för markägare att 
sanera hamnområden och båtuppläggningsplatser från gifter.  

Ekosystem behöver skyddas och återställas. Kommunen behöver uppmuntra markägare 
att ta fram  skötselplaner för att klimatanpassa stränderna för att förebygga skador från 
stormar och  havsnivåhöjningen. Stränderna ska skyddas också genom att stärka 
strandskyddet och den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden är mycket 
beroende av ålgräsängarna i de grunda kustområdena och kommunen bör vara delaktig i 
att vårda, vakta och vid behov restaurera ålgräsängar genom återplantering.  

Kommunen behöver främja ett miljövänligare båtliv, med god tillgång till spolplatta och  
latrintömning i hamnarna.   

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald  
Kungsbacka ska vidareutveckla sitt arbete med att gynna biologisk mångfald på ytor som  
kommunen äger. Det finns stora möjligheter att göra till exempel både Å-rummet och 
Tjolöholm till  föredömen för biologisk mångfald.  

Senast 2025 ska kommunerna ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i  
planering och förvaltning av den byggda miljön. Det nationella målet gäller även Kungsbacka.  

Agenda 2030 anger att redan 2020 skulle främjande av ett hållbart  skogsbruk vara 
genomfört. Likaså ska åtgärder vara vidtagna för att skydda den biologiska  
mångfalden och för att stoppa förlusten av utrotningshotade arter. Av detta syns inget i 
kommunens hållbarhetsredovisning, något som behöver förbättras framöver.  
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Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen  
Trygghet ska byggas på faktiskt trygghet, på den vägen blir invånarnas upplevda trygghet  
baserad på fakta och inte skrämsel.   

Ett inkluderande samhälle värnar om demokratin och skapar förutsättningar för invånarnas  
delaktighet i utveckling och beslut för vår gemensamma framtid. I Kungsbacka är det angeläget  
att värna om och utveckla det demokratiska samtalet till exempel genom att arbeta för att fler,  
snarare än färre förtroendevalda deltar i den kommunala organisationen och att det finns  
strukturer som möjliggör en transparent och tillgänglig information för debatt och beslut.   

Barnen ska skyddas från våld och övergrepp. Det är en självklarhet som ändå behöver stärkas,  
till exempel i skolor och i det sociala arbetet. Barnen måste känna till sina rättigheter och det 
måste vara lätt för dem att uttrycka oro och berätta vad som händer. Ett samarbete med bland 
andra kvinnojouren är en väg att öka kunskaperna bland elever i skolan.  

Den upplevda otryggheten i Kungsbacka är bekymmersam och minskar människors livskvalitet  
och möjligheter att forma sin tillvaro och delaktighet i samhället. Desto viktigare att – utöver att  
arbeta med den faktiska brottsligheten – också arbeta med polis, socialtjänst och invånare för  att 
skapa en bättre och sannare bild av hur det faktiskt ser ut och tillsammans verka för att  förbättra 
och utveckla där det behövs.   

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap  
Samarbeten med andra är nödvändigt för att lyckas nå målen i Agenda 2030. Kungsbacka ska  
samarbeta med andra med fokus på att det ska komma invånare och företagare i kommunen till  
nytta. 
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Budget i sammanfattning 
 
Besparingar 
 

Skolbusskort till de som inte går på närmsta 
skolan    

3 miljoner 

 
    

Tillägg för att nå:   

Mål 3, 4, 5, 8,10,11 

Högre lön till anställda i kommunen med 
prioritet för personal i skola, vård och 
omsorg 

50 miljoner 
 

 

Mål 7 

Energieffektiviseringar via Service och 
Teknik 

25 miljoner 

 
En del av detta skulle kunna gå på investeringsbudgeten istället. I den här typen av 
investeringar som spar på driften är det inte nödvändigt med en självfinansieringsgrad på 
70% utan den kan vara betydligt lägre.  
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Mål 6 och 14   

En tjänst som 
vattenförvaltningsstrateg på 
Bygg- och  Miljöförvaltningen 

1 miljon kronor 

 

Mål 1 och 3   

Kompensation för köp av platser externt pga 
bristen  på boenden med särskild service i 
kommunen samt tidigare besparingar i Individ 
och Familjeomsorgens verksamhet.  
 

10 miljoner  

 

Mål 3, 10 och 12   

Fritidskort årskurs 6-9 kollektivtrafiken 12 miljoner 

 

Omdisponering för att nå:   

Mål 3, 11, 13 

Omdisponering från väginvesteringar till investering i gång- och cykelväg, 10 miljoner 

Mål 15 

Omdisponering från väginvesteringar till att främja biologisk mångfald med bevarande av 
grönområden och skapa mer blommande äng, 10 miljoner  

Mål 4 

Omdisponering För- och grundskola så att arvoden till arbetsutskottet 250 000 kronor per år 
används i skolverksamheten. 

Mål 9  
Omdisponering av medel från Näringslivsenheten (4 miljoner) till Miljö &  hälsoskydd (2 miljoner) 
och Byggnadsnämnden (2 miljoner) så att de får bättre förutsättningar  att jobba på med det 
som de ska göra, och på riktigt jobba med företagarnas nöjdhet med  Kungsbacka kommun.  
 

För Miljöpartiet de gröna, 2022-06-07  

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten och Jan Riise  



 
 

Vänsterpartiet   Budget    
Kungsbacka   2023 

  
 
 

 
 

 
 
Rambudget skall ses som tillägg till Socialdemokraternas budgetförslag 
 
Ett steg för fri kollektiv- 
trafik för unga upp till 19 år  Region och kommun   + 4 miljoner 
 
Öppna restaurangverksamheten 
igen på något äldre boende  Vård & Omsorg   + 2 miljoner 
 
Fältassistenter med kvalificerad  
utbildning     Individ & Familjeomsorg  + 4 miljoner  
 
Starta utredning för   Nämndövergripande   + 2 miljoner 
1 Ny ishall för bandy ihop 
   Varbergs Kommun 
2 Fotbollsplan som håller för 
   Allsvenskt spel 
            + 12 miljoner 
FINANSIERING 
Budgeterat Resultat Minskas    + 7 miljoner 
Ökade skatteintäkter/statsbidrag   +  5 miljoner   
Totalt        + 12 miljoner 
 
SKATTESATS/UTDEBITERING 
 
Skattesats/utdebitering för 2023 föreslås  oförändrad. 
 
 
 
 



Kungsbacka kommun har efter år redovisat stora överskott. Sedan 2004 är överskottet 
runt 3 miljarder kronor. De senaste 10 åren svarar för ett överskott på 2 miljarder 
kronor och de senaste två åren på 900 miljoner. Lägg till prognosen för 2022 som 
visar ett resultat på +600 miljoner kronor.  
Med den här bakgrunden är det verkligen tid för kommunen att göra satsningar på 
välfärden. 
Kollektivtrafiken 
Vänsterpartiet vill göra en satsning på gratis kollektivtrafik för våra barn och 
ungdomar upp till 19 år eller så länge de går i gymnasiet.  
Vi vill göra det för klimatets skull, men också samtidigt möjliggöra för barn och 
ungdomar att själva ta sig till sina fritidsaktiviteter. 
I den socialdemokratiska budgeten avsätt 4 miljoner kronor. Vänsterpartiet tycker att 
satsningen bör vara rejälare. Vi avsätter därför 8 miljoner i vår budget dvs ytterligare 
4 miljoner kronor 
 
Förskola&Grundskola, Gymnasium&Arbetsmarknad, Kultur och Fritid 
Vänsterpartiet ställer sig till fullo bakom de satsningar som Socialdemokraterna vill 
göra för att främja de ungas välmående och hälsa. Skolsköterskor, kuratorer, 
psykologer, specialpedagoger, socialpedagoger m fl behövs. 
 
Kulturen får aldrig bli en plånboksfråga, därför måste Kulturskolan vara avgiftsfri 
 
 
Individ & Familjeomsorg 
Vänsterpartiet vill precis som socialdemokraterna öka mängden personal på 
gruppboenden och serviceboenden så att arbetsscheman och därmed arbetsmiljön blir 
bättre. 
Vänsterpartiet vill betona möjligheten till lägerverksamhet. 
Vi står också till fullo bakom satsningen på ökad personaltäthet för hantering av 
orosanmälningar, spelberoenden och suicidprevention.  
Vänsterpartiet ser behovet av fler familjehem, jourhem och HBV-hem och att dessa 
drivs i egen regi. 
 
Vänsterpartiet vill att Kommunen anställer välutbildade Fältassistenter. 
För detta ändamålet avsätts 4 miljoner kronor 
 
Äldreomsorgen 
Vänsterpartiets uppfattning är att det behövs en rejäl satsning på Äldreomsorgen. Inte 
minst under våren 2020 när pandemin bröt ut visade på brister. Personalen har fått ta 
ett stort och tungt ansvar. Vi ser samma behov som Socialdemokraterna gör med 
bättre tidsförutsättningar och bemanningsförstärkning. Vi ställer oss också helhjärtat 
bakom en satsning på kultur för äldre och en råvarusatsning för måltider. 
Dessa satsningar är sammantaget på 37 miljoner kronor. 
Utöver detta vill Vänsterpartiet att någon eller några restauranger på äldreboende 
öppnas för pensionärer. Vi avsätter ytterligare 2 miljoner för detta. 



Kungsbacka kommun har ett bandylag för herrar, som spelar i den allra högsta serien. 
Det är dags att dessa idrottsutövare får samma förutsättningar som ishockeylagen har 
fastän de spelar i en betydligt lägre serie. 
Vänsterpartiet vill att Kungsbacka kommun tillsammans med Varbergs kommun 
startar med planeringen för en bandyhall.   
Kungsbacka hade för några år sedan ett damlag i fotbollsallsvenskan. I kommunen 
fanns ingen godkänd spelplan utan hemmamatcherna fick spelas utanför kommunen. 
Det är hög tid att Kungsbacka Kommun planerar för en fotbollsplan som möjliggör 
spel i den högsta divisionen. 
Vänsterpartiet avsätter därför 2 mkr i 2023 års budget för dessa två 
utredningar. 
 
Mål. 
Bostäder 
Vänsterpartiet vill att bostadsbristen och bostadsproblematiken ska bli en prioriterad fråga.  
- att årligen bygga 1000 nya bostäder, där minst hälften ska vara hyresrätter.  
- Ska detta bli en verklighet krävs en betydligt aktivare markpolitik och med ett väsentligt större 

kommunalt markägande än vad som är idag. 
- Ingen jordbruksmark ska tas i anspråk 
 
Gymnasium och Arbetsmarknads 
- Andelen elever som anger att dom mår Bra eller Mycket Bra i den årliga elvenkäten skall öka 

till lägst 70% 
- Samtliga elever som ingår i Kommunala Aktivitets Ansvaret skall ha en individuell 

aktivitetsplan 
 
Arbetsmiljö 
- Den upplevda arbetsmiljön ska årligen förbättras med 10% 
 
 
Det ska årligen i Årsredovisningen med start 2023 ske en uppföljning av dessa mål. 
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Sverigedemokraterna  
 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi eftersträvar en hög 
grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället, och vi kombinerar strävandet efter social 
och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. 
 
Vi har i val efter val ökat stort över hela riket. Historiskt finns det inget parti som har ökat så mycket 
på så kort tid. Fler och fler upptäcker att vi står för den absolut bästa politiken för vårt land, våra 
kommuner och regioner. I flera kommuner är vi nu också med och styr. Vi ser det som högst troligt att 
vi kommer vara ett av de största partierna och vara med och styra i allt fler kommuner och regioner 
runt om i landet efter valet 2022. 
 
Sverigedemokraterna i Kungsbacka har gått från 3 mandat vid valet 2010, till 9 mandat 2018 och är nu 
mandatmässigt på delad andraplats. Vi fortsätter att öka i opinionsundersökningar och ser nu fram 
emot kommande val där vi hoppas och tror på ytterligare framgång och att Kungsbacka då hör till de 
kommuner där vi är med och styr, och genom vår politik skapa ett än bättre Kungsbacka. Vi vill och vi 
vet att vi kan bidra till att Kungsbacka blir en än bättre plats att leva, bo och vistas i, för alla. Vi 
samarbetar så med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik, för 
Kungsbacka och alla dess invånares bästa. 
 
Förtroendet vi fått från våra väljare är vi ödmjuka inför och vi tar det på största allvar. Vi avser förvalta 
det så väl vi bara kan genom att vara lyhörda och alltid ha Kungsbackas invånares bästa för ögonen 
och göra allt vi kan för att Kungsbacka fortsatt ska vara en av de bästa kommunerna i landet. 
 
Den här mandatperioden börjar nu gå mot sitt slut. Jag vill därför passa på att tacka alla våra 
fantastiska medarbetare, våra politikerkollegor i andra partier, hela den fantastiska och härliga SD 
gruppen och inte minst våra väljare. 
 
Det är ju våra väljare som gjort det möjligt för oss i Sverigedemokraterna att faktiskt påverka i 
Kungsbacka. För det har vi gjort, vi har påverkat, vi har bidragit till många bra beslut, både direkt och 
indirekt. Vi har agerat blåslampa på den styrande alliansen för att få en bättre kommun för våra 
invånare och medarbetare 
 
Så stort varmt tack för den här mandatperioden! 

 
     Carita Boulwén   
     Gruppledare SD Kungsbacka  
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Inledning  
 
För oss i Sverigedemokraterna är tryggheten viktigast, att från vaggan till graven känna sig trygg, 
säker och få sina grundläggande behov tillgodosedda. Våra barn och ungdomar ska garanteras trygga 
vägledande vuxna omkring sig, både i hem, skola och fritid. Föräldrarna har huvudansvaret för sina 
barn, men för de barn som av anledning, tillfälligt eller permanent, inte får sina grundläggande behov 
tillgodosedda i sitt hem ska samhället tidigt träda in och bistå med den hjälp och de resurser som 
behövs. Inga barn ska uppleva känslan av att samhället sviker dem. 
 
Familjen är samhällets grundläggande byggsten. En harmonisk familj ger de bästa förutsättningarna 
för välmående och väl fungerande barn. Vi tror familjens egna beslut om vad som är bäst för dem är 
en stor viktig del i det. Det ska därför finnas valfrihet och mångfald inom barnomsorg och förskola. För 
dem som vill vara hemma med sina barn när de är små vill vi att det ska finnas möjlighet till det och 
ser därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ.  
 
Vi vill bygga ett samhälle där alla medborgare garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk 
och social trygghet och där varje invånare bidrar efter sin förmåga till ett gott samhällsklimat och en 
stark välfärd som ska komma alla Sveriges medborgare till gagn. Medborgarna ska vara lika väl insatta 
i sina plikter och skyldigheter, som sina rättigheter. I vårt Sverige har vi en stark välfärd, där det 
offentliga ställer upp när liv, hälsa och trygghet hotas.  
 
Vi tror starkt att något av det allra viktigaste för en nations välmående och stabilitet är att invånarna 
känner gemenskap och samhörighet, att man har en gemensam värdegrund och känner trygghet, 
glädje och en stark kärlek till sitt land, vilket motverkar ett splittrat segregerat samhälle. Det är därför 
av största vikt att de som kommer nya till vårt land lär sig svenska språket, anpassar sig till våra regler 
och lagar och gör vad de kan för att bli en del av oss och vårt land.  
 
Att Sverigedemokraterna sedan har en annan syn än övriga partier på hur man bäst hjälper flest är nog 
vid det här laget känt. Vi tror inte att lösningen är att komma till ett land långt bort från sin familj, släkt, 
sitt land, kultur och sitt sammanhang. Vi tror på att det absolut bästa är att resurser sätts in i konflikt- 
och krigsdrabbade länders närområde. Det innebär mer hjälp till fler utan att äventyra svensk välfärd. 
 
Vi känner en stor oro över den samhällsutveckling vi ser i vårt land, och som vi länge varnat för. Och vi 
ser med sorg i hjärtat att Sverige idag har blivit ett kluvet och trasigt land, där otryggheten ökar och 
där det fina och viktiga arbete för demokrati och jämställdhet som tidigare generationer arbetat för är 
på väg att raseras, på grund av en totalt oansvarig invandringspolitik.  
 
Men vi drivs av kärlek och framtidstro för vårt land och vi kommer göra allt vi kan för att få Sverige på 
rätt kurs igen, där känslan av gemenskap och trygghet återigen är hög, där tilliten och respekten för 
varandra är stor och med en välfärd värd namnet. Vi måste värna vårt demokratiska och jämställda 
samhälle, det går inte att slå sig till ro och ta det för givet. Vi tänker fortsätta vårt arbete för att åter få 
ett tryggt och fint land att vara stolt över. 
 
Som politiker krävs det att man är förutseende, att man har förmågan att se vilka problem eller faror 
som vi kan komma att stå inför i tid och därmed kunna stävja dessa innan det är ett faktum, vilket 
Sverigedemokraterna tycks vara ensamma om. Som styrande i landet krävs att man i första hand 
prioriterar sitt land och sin befolkning, som styrande i kommunerna ska man i första hand prioriterar 
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sina kommuninvånare. Vi tror på eftertänksamhet och varsamhet. Snabba ogenomtänkta beslut ska 
inte tas, då det kan vara både kostsamt och förödande.  
 

Budget 2023 sammanfattning 
 
Världen, Europa, Sverige och även Kungsbacka befinner sig fortsatt i ett ovisst och oroligt läge. 
Knappt hade pandemin, som härjat sedan 2020, börjat släppa sitt grepp förrän nästa slag kom, ett 
krig i Europa. 

Konsekvenserna av pandemin och dess restriktioner, för den enskilde och samhället i stort, har vi 
fortfarande inte sett slutresultatet av ännu. Vad kriget kommer innebära för oss här, i Europa och 
världen vet vi inte omfattningen av ännu. Utöver mänskligt lidande så påverkas den europeiska 
ekonomin negativt, brist på och höjda priser på livsmedel, höjda energi- och råvarupriser som riskerar 
drabba redan pressade företag hårt, och med det även Kungsbacka och dess invånare. 

Efterdyningar av pandemin, kriget i Ukraina och en rekordhög inflation skapar därför fortsatt osäkerhet 
inför budget 2023.  
 
För oss i Sverigedemokraterna är det viktigt att prioritera kärnverksamheterna, såsom skola, vård och 
omsorg. 
 
Trygghet, säkerhet och välmående är ledord för oss, vilket också tydligt framkommer i vår budget. 
Elever och all vår personal ska ha goda och trygga arbetsmiljöer, känna delaktighet och bli lyssnade 
på. Barn, äldre och funktionsnedsatta, alla i behov av omsorg ska få en god och säker omvårdnad i 
vårt Kungsbacka.  
 
Den psykiska ohälsan som går allt längre ned i åldrarna är mycket oroväckande och något vi måste få 
bukt med. Vi i Sverigedemokraterna vill se fler förebyggande insatser, anpassningar i undervisningen 
samt ett bättre samarbete mellan skola, primärvård, socialförvaltningen och BUP.  
 
Elevhälsan behöver stärkas. Vi vill öka tillgängligheten och utöka elevhälsan för våra elever och genom 
det tillskjuta 5 miljoner för att stärka upp med fler tjänster. Vi har också föreslagit att Region Halland 
ser över möjligheten att erbjuda kommuner att överta elevhälsan för att skapa en mer sammanhållen 
vårdkedja då det idag upplevs finnas brister.  
 
För att våra barn och ungdomar ska få i sig tillräcklig med näring för att orka en hel skoldag vill vi öka 
anslagen för skolmat med 4 miljoner. Maten som ska serveras ska vara god, som eleverna tycker om, 
och tillräcklig så alla blir mätta.  
 
Vi vill satsa 2 miljoner extra för att våra äldre ska få en riktigt god och näringsrik mat gjord på råvaror 
av hög kvalitet.  
 
För att minska den stress som hemtjänstpersonalen många gånger upplever och för att våra 
omsorgstagare ska få den omsorg de behöver och har rätt till vill vi ta bort minutstyrningen i 
hemtjänsten och i stället införa tillitsstyrning. Tidspressen i hemtjänsten är oacceptabel. Endast 30% 
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säger att de dagligen har förutsättningar att ge god omsorg. Så kan vi inte ha det. Vi satsar därför 10 
miljoner för att kunna ge personalen den tid insatser faktiskt tar och som omsorgstagaren behöver.  
 
Vi lägger ytterligare 15 miljoner på att öka bemanningen och kunna göra särskilda lönesatsningar inom 
Vård och omsorg. Vi har ett stort behov av att både kunna rekrytera och behålla den personalen vi 
har. En god arbetsmiljö är A och O om vi ska kunna lyckas med det.  
 
Individ och familjeomsorg har som de flesta vet dragits länge med stora underskott. Mycket till stor 
del av att vi inte kan erbjuda bostäder till våra målgrupper utan tvingats till dyra externa placeringar.  
Orosanmälningarna har ökat, och vad pandemin ytterligare för med sig har vi nog tyvärr inte riktigt 
sett resultaten av ännu. Vi får också inom kort en ny socialtjänstlag som vi i dagsläget inte vet vilka 
ytterligare kostnader det för med sig för kommunen.  
 
Vi behöver få ökade resurser till det förebyggande arbetet och lägger 10 miljoner extra på det. För att 
möjliggöra förstärkt bemanning i de verksamheter det upplevs sakna tillräcklig bemanning för att ge 
ett gott omhändertagande skjuter vi utöver alliansens budget till extra och lägger därmed ytterligare 
12 miljoner. 
 
För att våra barn och ungdomar ska få den utbildning de har rätt till och för att våra lärare ska orka 
och vilja stanna behöver vi öka lärartätheten. Vi skjuter till 15 miljoner för det. 
 
Busskort till våra barn och ungdomar har sedan länge varit en högt uppsatt önskan som vi envist 
fortsätter att driva och tillskjuter medel 16 500 000 kr för busskort till alla elever i åk 6-åk 2 gymnasiet 
för de elever som ansöker om det.  
 
Även för det mycket omtyckta sommarlovskortet skjuter vi till 4 300 000 kr  
 
För att öka tryggheten på våra gator och torg vill vi ha ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser på de tider och dagar som upplevs som mest otryggt. 5 miljoner skjuter vi till för det 
 
För att erbjuda äldre som har behov av trygghetslarm vill vi att det ska vara kostnadsfritt för dem och 
skjuter där till 5 miljoner  
 
För att kunna ge äldre över 65 år och funktionsnedsatta vägledning och stöd i kontakt med 
kommunen eller andra myndigheter, eller få råd och hjälp med annat så vill vi införa äldre- och 
handikapssombud och satsar 0,5 miljoner på det.   
 
 
Vi är emot att staten tvingar kommunerna att ta emot nyanlända, det strider mot kommunens 
självbestämmande. Vi vill därmed ha ett stopp i mottagandet från länder som inte är inom vårt 
närområde. Det är också bland annat minskade migrationskostnader, minskad administrativ personal 
samt konsulter som bland finansierar våra förslag. 
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Vår vision för Kungsbacka  

  
En trygg kommun att trivas i  
 

Kungsbacka är en vacker småstad, med närhet till hav och sjöar och med landsbygden som inramning 
åt den växande stadskärnan. Med dess geografiska läge, med korta avstånd till både storstad och 
landsbygd, där de ekonomiska förutsättningarna är goda och där tryggheten är stor, är Kungsbacka 
en mycket attraktiv kommun att bo och verka i för både gammal som ung. Vi vill att Kungsbacka ska 
fortsätta växa och utvecklas, men med varsamhet och eftertanke.                                                                                                                                                               

I Sverigedemokraternas Kungsbacka hushållar kommunen med skattebetalarnas pengar och prioriterar 
vård, skola och omsorg för alla kommuninvånare utan särprioriteringar. Alla ska känna att de är 
betydelsefulla invånare och att de får den hjälp och stöd de behöver, oavsett bakgrund.        . 

Vi vill att alla ska få en chans till ett bra liv i Kungsbacka, där hänsyn ska tas till allas olika 
förutsättningar och att valfriheten gällande skola, vård och omsorg ska beaktas. Där man finner 
trygghet, glädje och känner gemenskap, framtidstro och kärlek till sin kommun. Ett öppet och 
demokratiskt samhälle, där kommuninvånarna känner att man lyssnar på dem och verkar för deras 
bästa. Allt detta är mycket viktiga grundstenar för det samhälle som vi vill ha. 

Alla ska ha råd att bo i Kungsbacka kommun, ungdomar, pensionärer, ensamstående med eller utan 
barn, eller andra lågavlönade. Vi vill att man bygger de bostäder som efterfrågas, och de flesta vill 
faktiskt äga sin egen bostad. Men vi behöver även fler mindre och billigare bostäder, som i första 
hand går till Kungsbackas invånare som redan står i bostadskön. Nyanlända ska inte prioriteras och få 
förtur till bostäder.  

Våra äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och självständighet, under trygga 
förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Vård och omsorg ska vara 
individuellt utformade och syfta till att stärka individens egna resurser. 

Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver och ges möjlighet till goda 
levnadsvillkor. 

Genom att vara mer lyhörda, flexibla och öppna i förhandlingar samt att förkorta kommunens 
handläggningstider, kan Kungsbacka bli en mer attraktiv kommun för fler företag att etablera sig i och 
för befintliga företag att våga växa i.  

Kungsbacka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, med en bra arbetsmiljö och goda 
arbetsvillkor. Förbättrade arbetsförhållanden i den offentliga sektorn genom rätt till heltid, slopade 
delade turer och slopad karensdag inom vård och förskola. 

Medarbetarna ska känna sig trygga på sitt arbete och med sina arbetskamrater, de ska känna 
välmående och att de blir lyssnade på.  
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Vi värdesätter kommunens landsbygd  

Kungsbacka kommun har ett ypperligt geografiskt läge med en fantastisk kustnära natur och bra 
pendlingsmöjligheter till större städer i närheten, vilket därmed utgör alla förutsättningar för en 
levande landsbygd.  
 
Sverigedemokraterna vill satsa helhjärtat på att skapa förutsättningar som leder till en befolkad och 
levande landsbygd i vår kommun. Boende, kommunikationer, service och arbetstillfällen är enligt oss 
en självklar grund för att bygga ett långsiktigt samhälle.  
 
Förutsättningarna för boende, oavsett om det är i Kungsbacka stad eller på lands- och glesbygd ska 
vara så likvärdiga som möjligt. En grundläggande samhällsservice och välfungerande infrastruktur 
måste därför säkerställas på landsbygden. En modern infrastruktur, med utbyggd kollektivtrafik i 
kommunens alla delar, bra vägar, välutbyggd IT-infrastruktur och internettillgång, tillförlitlig el samt 
närhet till skola, vård- och omsorg och möjlighet till fritidsaktiviteter är förutsättningarna för att fler ska 
kunna bo och verka i kommunens alla delar.  
 
 Vi vill värna om landsbygden i vår kommun, vi vill att hela Sverige ska leva och att Kungsbacka 
kommunen ska bidra till att möjliggöra detta. 
 
Pandemin har ändrat många människors syn på sitt boende. Fler vill flytta till landsbygden och behov 
av olika typer av boenden ökar. Boende på landsbygden är mest nöjda med sitt boende, var tredje 
svensk skulle helst vilja bo på landsbygden. Fler, kanske beroende av de kriser vi nu går igenom ser 
värdet av att leva och bo på landsbygden, vad omgivning med närhet till skog och natur gör för 
välbefinnandet. 
 
Vi vill se en ökad självförsörjningsgrad där närproducerade livsmedelsvaror alltid ska vara 
förstahandsvalet i våra kommunala inrättningar. Då kan vi stödja våra intilliggande gårdar och 
samtidigt göra ett hälsosamt och miljövänligt val. Dessutom genererar det till högre skatteintäkter i 
kommunen vid handel med de lokala företagarna. 

 

En ordentlig skola 
 
Barn och unga är Sveriges framtid. Det ska inte spela någon roll var i kommunen du bor, eller vilken 
skola du går i. Lika villkor, hög kvalitet och god tillgång till tryckta läromedel, som certifierats av ett 
läromedelsråd, ska finnas överallt. Vi vill tala om behovet av att skolan är kunskapsfokuserad, trygg 
och normskapande i kontrast till de partier som vill använda skolan som en arena för integration, 
pedagogiska experiment och för att bryta ned normer. Över tid har politiker förorsakat en total oreda 
genom att verkställa idéer i skolan som inte vilat på vetenskap och beprövad erfarenhet, utan på 
föresatsen att forma barn och unga enligt egna ideologiska principer. Det finns skillnader mellan 
flickor och pojkar. Ingen genuspedagogik med utsuddande av könstillhörighet ska förekomma!  
Ett rejält omtag behövs, skolan ska bli fri från hot, våld och stök och i stället präglas av arbetsro och 
kunskap. 
 
Förskolan ska vara en omsorgsform bland flera andra och det är huvudsakligen föräldrar och inte 
politiker som ska fatta beslut om vilken verksamhet som passar de egna barnen bäst. 
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I förskolan ska den fria leken dominera verksamheten, och stort fokus ska läggas på att barn får ett 
rikt svenskt språk. Därför är det särskilt viktigt att barn som har dåliga förutsättningar att lära sig 
svenska går i förskola, samtalsspråket ska vara svenska (undantaget nationella minoritetsspråk). 
Värderingsstyrd slöja ska förbjudas för både barn och personal. Förskolan är ingen plats för 
diskriminering och sexualisering av flickor! 
 
Alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån där de befinner sig kunskapsmässigt. Elever som 
riskerar att inte nå kunskapskraven ska på ett tidigt stadium fångas upp, och med hjälp av extra resurs 
få den stöttning som behövs för att klara målen. Vidare ska de elever som befinner sig på en högre 
kunskapsnivå, så kallad högpresterande, få den stimulans de behöver för att fortsätta utvecklas. Det 
måste alltid finnas ett högre mål att nå för att intresset för lärandet inte ska avta. Skolan ska på så vis 
uppmuntra alla elever till att prestera så bra som möjligt inom ramen för sina förutsättningar.  
 
Barn behöver återkoppling kring vad som är rätt och fel och därför vill vi Sverigedemokrater, införa 
skriftliga ordningsomdömen från åk 1 samt betyg från årskurs 4, vilket gör det möjligt att tidigt 
upptäcka barn som behöver stödinsatser. 
 
Svensk skola står för en rad olika utmaningar, från att en gång ha varit en skola i världsklass har 
resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste 20 åren och blivit allt mer stökig och 
otrygg.  
 
Vi i Sverigedemokraterna vill förändra detta. Vi vill se en skola som kännetecknas av trygghet och 
studiero, med kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning o reda. Vi vill också att de 
nationella proven rättas externt, för att på så sätt motverka betygsinflation samt yttre påverkan från 
elever och anhöriga. 
 
Digitalisering är välkommet när det ger ett mervärde och förbättrar inlärningen. Studier visar att ju mer 
digitala hjälpmedel elever använder, desto sämre blir läsförståelsen. Vi vill understryka värdet av 
bokläsning, penna och papper, samt riklig tillgång till tryckta läroböcker. 
 
Vi vill öka säkerheten på våra skolor, det är elevernas och skolpersonalens arbetsplats och de har rätt 
till en trygg och säker miljö. Vi i Sverigedemokraterna har därför motionerat om det där vi även vill se 
över möjligheten att begränsa obehörigas inträde på skolorna.  
 
Gemensamhetsskapande traditioner ska vara ett vanligt och återkommande inslag i skolans 
verksamhet. Goda kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och om vår 
historia är grundläggande för alla elever och ska prioriteras i den obligatoriska skolan för att öka 
gemenskapen både i skolan och i samhället. Att levandegöra vårt kulturarv är en viktig uppgift för 
skolan som ska betonas för att skapa en gemensam grund att stå på. Studier av konst, arkitektur, 
drama, dans och musik ingår som en naturlig del av skolgången och gemensamma traditionella inslag i 
undervisningen bidrar starkt till sammanhållning och gruppkänsla.  
 
Våra barn går i skolan för att skaffa sig en viktig grundutbildning att bygga vidare på i 
gymnasieskolan. Mobbning, trakasserier och känslor av utanförskap måste kraftigt motarbetas och 
elever som inte följer skolans regler ska stängas av för utredning och eventuell förflyttning. I Skollagen 
framgår det tydligt att stökiga elevers behov inte får överordnas de skötsamma elevernas.  
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Vi i Sverigedemokraterna vill utveckla resursklasser, en tillfällig placering för kortare eller längre tid, för 
bland annat elever som inte fungerar i vanlig klass, t ex de som mobbar, kränker och utgör ett hot mot 
andra elever/personal eller av annan anledning har svårt att anpassa sig till den ordinarie 
undervisningen. Vi tror att det är en viktig åtgärd för att alla elever ska få möjlighet att lyckas.   
 
Vårt mål är att skapa en skola med kvalité. Vi menar att den enskilt största framgångsfaktorn för 
elevernas resultat är lärarna. Något ett stort antal gjorda undersökningar pekar på, vilket man kan se 
tydligt i Skolverkets rapport. Därför är det av största vikt att vi har behöriga lärare i våra skolor och att 
de har fullgoda kunskaper i svenska språket.   
 
Vi behöver även se över och göra en upprustning av skolmiljön. God luftkvalitet och bra 
ljusförhållanden är något som är viktig, för både elevernas och lärarnas hälsa och välbefinnande. 
Att våra barn och ungdomar får i sig ordentligt med näring är oerhört viktig för att kunna tillgodogöra 
sig undervisningen och orka med skoldagen. Vi ser därför att buffémat där det finns något som faller 
de flesta i smaken kan vara en god idé och att skolorna även har egna tillagningskök.  
Införandet av miljöanpassade menyer på skolorna har varit kontraproduktivt då det istället gör att 
barnen inte äter på skolan utan går iväg och äter snabbmat istället. 
 
Att den psykiska ohälsan går allt längre ned i åldrarna är något som vi Sverigedemokrater oroar oss för 
mycket och som är något vi måste ta på allra största allvar. Vi måste se till att våra barn får de allra 
bästa förutsättningar för att lyckas med skolan och i livet. Vi anser att den negativa stress som barn 
och ungdomar många gånger utsätts för är direkt skadlig och som vi kraftigt måste motverka. Bland 
annat tror vi att en del av det är att begränsa användandet av mobiltelefoner under lektionstid, då det 
i sig många gånger är en stressfaktor då barnen ständigt måste vara ”online”, vilket då även riskerar 
att stjäla uppmärksamheten från den viktiga undervisningen. Vi ser därmed det som mycket positivt 
att flertal skolor nu begränsat användandet av mobiler under skoltid 
 
Dörren till skolsköterskan ska stå öppen när barnen är i skolan. Det ska kännas tryggt, tillgängligt och 
bekant att söka vård hos skolsköterskan när man behöver det. Vi vill därför se ökade resurser till 
elevhälsan samt utreda möjligheten att regionen tar över den, för att skapa en sammanhållen 
vårdkedja då det idag upplevs finnas brister. 
 
I Kungsbacka ska modersmålsundervisning endast erbjudas inom lagens ramar, inget därutöver. 
Fjärrundervisning ska främjas, särskilt i de fall där antalet elever är få och där lämplig lärare inte finns 
att tillgå på orten för att effektivisera och samordna. Sverigedemokraterna anser dock att 
modersmålsundervisningen i skolans regi bör avskaffas och att modersmålslärarna istället undervisar i 
en resursskola/resursklass där elever med annat modersmål än svenska får hjälp vidare i sin skolgång 
samtidigt som de lär sig svenska. När eleverna behärskar det svenska språket och kan tillgodogöra sig 
undervisningen i en vanlig klass slussas de ut i ordinarie skola vid nästa terminsstart.  
 
Hedersförtryck skall aldrig tillåtas slå rot i våra skolor. Vi Sverigedemokrater vill se ett systematiskt 
arbete där väl definierade mål mäts och följs upp. Allt för att säkerställa kunskap om eventuell 
utbredning och för att kunna möta upp med åtgärder i tid.  
 
Gymnasieskolan ska präglas av ett utbildningsideal och högt ställda förväntningar på eleverna. Men 
även i högre utsträckning än idag bli bättre på att tillgodose elevernas individuella behov, även de 
högpresterande elevernas.  
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En stor del av de unga i gymnasiet uppger att skolan är en bidragande orsak till dåligt mående, man 
känner stress och press och man upplever att man inte hinner med. Det måste vi ta på allvar och börja 
arbeta på ett annat sätt för att våra elever ska känna tillfredställelse med skolan och skolarbetet, 
känna att de hinner med och att de får den hjälp de behöver. Alla har inte föräldrar som kan ge den 
hjälp de behöver, utan hjälp och stöd måste primärt ges i skolan. 
 
Gymnasieutbildning ska erbjudas i den utsträckning det följer av lagen, innebärande att den som 
saknar tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd inte ska tillhandahållas utbildningsplats. 
 
Med busskort till alla elever även i åk 6-2 på gymnasiet ges alla ungdomar både på högstadiet och 
gymnasiet samma förutsättningar att kunna ta sig till olika aktiviteter, både till idrottsaktiviteter och till 
annat, vilket vi anser är oerhört viktigt för att alla ska kunna vara med i en gemenskap.  
 
 

Individ och familj 
Barns trygghet i vardagen är något Sverigedemokraterna anser vara av största vikt. För oss är familjen 
samhällets grundläggande byggsten. En harmonisk familj ger de bästa förutsättningarna för att barnen 
ska bli väl fungerande samhällsmedborgare i vuxen ålder. För att hjälpa familjer i krissituationer och 
minska risken för splittring ska en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider finnas 
tillgängliga. 
Det är många som av olika anledningar står utanför samhällets gemenskap. Det är vårt gemensamma 
ansvar att ställa upp för dem. Det är också vårt ansvar att verka förebyggande genom att eftersträva 
ett sundare och mjukare samhälle. 

Socialtjänstens arbete och funktion är helt avgörande för ett väl fungerande samhälle. Ett av de 
uppdragen är att hjälpa och stödja barn och unga i utsatta livssituationer för att ge dem en trygg och 
säker uppväxt när det av anledning inte kan ges i den enskildes hem eller av dess vårdnadshavare, 
tillfälligt eller för en lägre tid. Det är därför av ytterst vikt att genom handledning och stöd, samt 
möjlighet till specialist- och vidareutbildning, stärka kompetensen hos medarbetarna. 

Ökat missbruk av narkotika och andra droger är mycket oroande. Sverige har 81 narkotikarelaterade 
dödsfall per miljoner invånare. Det är nästan 4 gånger högre än EU genomsnittet. Resurser för att i 
tidigt skede motverka detta måste sättas in. Socialtjänst, skola och föräldrar bör samarbeta i tidigt 
stadium för att ge möjlighet till stöd och ökad kunskap bland barnen och deras föräldrar. Vi behöver 
satsa mer på förebyggande arbeta för att hindra att barn och ungdomar hamnar i missbruk och 
kriminalitet. 

Barn- och unga som behöver omhändertagas, vilket kan ske av olika anledningar, ska placeras där de 
ges som störst möjlighet för rehabilitering och möjlighet att återgå till ett väl fungerande liv fritt från 
droger och kriminalitet. Att placera barn och unga på institutioner är inte optimalt, men tyvärr ibland 
det enda alternativet som finns.  

För att ge barn och unga en så bra chans som möjligt är det av största vikt att vi har 
behandlingsmetoder och placeringar som ger absolut bästa möjliga resultat. Vi vill därför där det är 
möjligt i stället för SIS- placeringar att placeringar görs i behandlingsfamiljer, familjehem med extra 
utbildning, för att klara av de lite mer komplicerade och krävande placeringarna. Det har i forskning 
visat på både bättre resultat och mindre kostsamt. 
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Vi vill också se ett utökat och bättre samarbete med psykiatrin, både för vuxna och för barn, då vi ser 
att många som inte får den hjälp de behöver i stället många gånger i ett desperat försök att 
självmedicinera fastnar i ett drogmissbruk. Vi vill att förskrivningen av medicin till barn och ungdomar 
ska minska och i stället hitta anpassningar i vardagen och alternativa behandlingsmetoder. Att barn 
skrivs ut från BUP för att de inte vill ta mediciner är oroväckande.  

Barn ska få vara barn i Kungsbacka kommun. Vi vill också att barnen ska ges rätt till båda föräldrar, 
även efter en uppslitande skilsmässa. Tyvärr har man sett att papporna i många fall diskrimineras. Man 
bör därför införa den s.k. ”konflikt –och försoningsmodellen” även kallad Trondheims modellen, som 
bygger på ett nära samarbete mellan familjerätterna och tingsrätterna. Studier från Norge visar att 
föräldrarna lättare kan hitta samförståndslösningar utan att ärendena går vidare till tingsrätt, om denna 
modell tillämpas. 

För att hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som en separation eller skilsmässa ofta innebär 
så bör kommunen erbjuda det digitala verktyget SES, vilket är en utvärderad, evidensbaserad och 
förebyggande insats som visat sig ge goda resultat i att hantera en separation, med mindre 
depression, stress, sjukskrivningar och med bättre fysisk och psykisk hälsa. 

Antal barn som tvingas leva som gifta eller i äktenskapsliknande förhållanden har de senaste åren ökat 
i Sverige. Det är helt oacceptabelt och ska inte få förekomma, utan ska noggrant utredas vid eventuell 
misstanke om sådant. Vi förutsätter att svensk lag ska efterlevas och att förvaltningen alltid agerar 
professionellt och opartiskt. 

Hedersrelaterat våld och förtryck är något som ökat i takt med invandring från kulturellt avlägsna 
länder, och som särskilt ska uppmärksammas och med kraft bekämpas. I vårt land ska alla ha samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett om du är flicka eller pojke, kvinna eller man.  

Kungsbacka kommun, socialtjänst, skola och förskola måste gemensamt motverka förekomsten av 
hedersförtryck. De ska tillse att kompetens finns för att upptäcka, förhindra och motverka 
hedersförtryck inom respektive ansvarsområde. Alla utsatta ska veta att samhället står på deras sida 
och inte på de förtryckandes sida. 

De med funktionsnedsättning har alla individuella förutsättningar och behov beroende på handikapp 
och som ska tillgodoses. Delaktighet och tillgänglighet ska vara grundläggande för kommunens 
handikappolitiska arbete. Målet med funktionshinderpolitiken är att personer med 
funktionsnedsättning ska ha likvärdiga levnadsförhållanden med övriga befolkningen. Delaktighet och 
tillgänglighet ska vara grundläggande för kommunens arbete. 

Kommunen bör även stimulera näringsidkare till att anpassa bostäder, kaféer, butiker och andra 
inrättningar för att öka tillgängligheten i det offentliga rummet för de med funktionsnedsättning. 

Att vara förälder till barn med funktionsnedsättningar innebär oftast större utmaningar och 
påfrestningar än vad ett föräldraskap till barn utan funktionshinder innebär. Ett barn med grava 
funktionsnedsättningar som aldrig växer upp på det viset så att de kan ta eget ansvar kräver mycket 
av både föräldrar och eventuella syskon. De måste få avlastning och möjlighet till återhämtning och 
ska ges stöd till det genom insatser som är bäst lämpade för att tillgodose behoven. 

Det ökande spelmissbruket måste uppmärksammas och vidtas åtgärder för, då det riskerar få svåra 
konsekvenser både för individen, omgivningen och för samhället i stort. 
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Spelberoende är ett allvarligt och växande problem som den som drabbas och deras anhöriga ska 
erbjudas hjälp och stöd i. Från 2018 ingår också spelmissbruk i socialtjänstlagen. Spelmissbruk riskerar 
få förödande konsekvenser, både ur ekonomisk och socialt perspektiv. 

 

En trygg och värdig ålderdom 
Alla människor i Sverige ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska 
samhället finnas där och erbjuda den hjälp som behövs för att leva ett tryggt och meningsfullt liv. 
Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och vårt välfärdssamhälle och ska garanteras en 
ekonomisk trygghet och välbefinnande.  

I vårt Kungsbacka är en trygg och värdig ålderdom för alla äldre kommuninvånare en av våra högsta 
prioriteringar. Våra äldre ska inte behöva försaka något bara för att de behöver hjälp till trygghet och 
välbefinnande. De individuella behoven och den äldres önskemål ska stå i fokus.  

Alla äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och självständighet under trygga 
förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Vård och omsorg ska vara 
individuellt utformade och syfta till att stärka individens egna resurser. 

Vi vill att våra äldre ska få en värdig ålderdom. Parboendegaranti ska finnas, kommunen erbjuder då 
gemensamt boende till äldre par oavsett om det bara är en av dem som är i behov av vård. Stor vikt 
skall läggas vid att ge våra äldre en känsla av hemmiljö med tillgång till god utomhusmiljö för 
avkoppling och rekreation.  

Det ska finnas olika former av boende för äldre, både för de med stort vårdbehov och för dem med 
mindre eller inga vårdbehov. Känslan av gemenskap är viktigt för att främja den psykiska hälsan. 
Ensamhet är en stor bidragande orsak till psykisk ohälsa bland äldre. Ensamhet riskerar också leda till 
nedsatt fysisk hälsa, sämre livskvalitet, sämre matvanor samt förtidig död. 

Våra äldre ska alltid erbjudas varm och nytillagad mat av hög kvalitet och måltidssituationen ska bidra 
till att motverka ensamhet och isolering. Måltiden ska upplevas som en av dagens höjdpunkter.                           
Lukten av nylagad mat eller bak gör att många får ökad matlust, vi vill därför att det ska finnas 
tillagningskök på alla boenden för våra äldre. För de ensamma äldre som fortfarande klarar sig hemma 
ska det finnas möjlighet att äta och umgås med andra, exempelvis på ett närliggande äldreboende.  

Ett rikt utbud av gemensamma aktiviteter ska erbjudas för att skapa livskvalitet och glädje, sång och 
musik, gemensamma utflykter och lite festliga sammankomster för de som orkar och kan. Äldres 
kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas på bästa möjliga vis och vi vill uppmuntra till kontakt över 
generationsgränserna. Det bland annat genom att ett nära samarbete mellan skola, förskola, 
seniororganisationer och äldreboenden. Vi ser gärna t ex försök med att likt Parkskolan i Teckomatorp, 
i Svalövs kommun, där elever leder mycket uppskattat träningspass för boende på äldreboende.  

Satsningar för att få friskare personal är av yttersta vikt. Vi oroas över de höga sjukskrivningstal och 
där andelen med psykisk ohälsa kraftigt ökat. Arbetsvillkoren måste därför ses över och kraftigt 
förbättras. Personalen måste även få mer inflytande över sitt schema och de behöver fler kollegor. 
Utmaningen ligger inte bara i att rekrytera nya medarbetare, utan även kunna behålla den vi har. 
Därför är arbetsmiljön A och O, med rätt kompetens på rätt plats, i rätt tid och rätt antal medarbetare. 
Där personalen känner tillit till både arbetsgivare och medarbetare, där man känner att man blir 
lyssnad på och där man eliminerar risken att genom orimlig arbetsbörda få personal som sjukskriver 



   
 
 
 
 

14 
 

sig eller slutar. Där man får lön för sitt arbete och tid för återhämtning och möjlighet till kompetens- 
och vidareutveckling.  

Vi ser det inte som rimligt att hemtjänsten ska styras i minut, utan anser att minutstyrningen måste 
bort. Det ger en sämre arbetsmiljö, med ökad stress och risk för ohälsa. Personal som upplever 
otillräcklighet, som känner att de inte kan ge vårdtagaren den vård och omsorg de behöver.   

Personalens kompetens är en av de viktigaste komponenterna för att ge kommunens äldre ett värdigt 
åldrande, personalen ska ha adekvat utbildning och det ska vara ett krav att de förstår och talar 
fullgod svenska, vilket skapar både trygghet och värdighet i mötet.  

 

Kultur och fritid 
För oss i Sverigedemokraterna spelar kulturen en central roll för människan och vår nationella 
sammanhållning. Vi eftersträvar en bred och livskraftig svensk kulturpolitik där barns, äldres och 
funktionsnedsattas rätt till kultur särskilt beaktas och ska vara lättillgänglig. 

Vårt unika kulturarv ör viktigt att värna, vårda och bevara. Ett av kulturpolitikens främsta syften är att 
stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden 
som det kulturella arvet innehåller. Den har också en avgörande betydelse för det fredliga, 
demokratiska och solidariska välfärdssamhälle som formats i Sverige. Museer och bibliotek, men även 
ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet.  

De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och 
det lokala kulturarvet ska vara generösa.  

Kommunen ska aldrig finansiera eller arrangera kulturevenemang med kulturuttryck eller aktiviteter 
som underblåser eller romantiserar användandet av väld, droger eller vandalism. Inte heller etniskt, 
kulturellt eller religiöst segregerande projekt eller verksamheter, varken ekonomiskt, göra reklam för 
eller ge annat stöd. 

Kungsbackas invånare ska erbjudas meningsfull fritidssysselsättning och social gemenskap. Ett rikt 
och varierande fritidsutbud som är till för alla är viktigt för gemenskap och för ett friskt och aktivt 
Kungsbacka.  

Sverigedemokraterna ser ett samband mellan motion, kultur och folkhälsa. En mycket viktig del av 
folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig regelbundet. Idrotts och kulturrörelsen 
är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för 
människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran, och erbjuder dessutom en meningsfull 
och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk.  

Kungsbacka kommun håller god kvalitet på sina idrottsanläggningar och har ett varierande 
idrottsutbud. Vi har dock ett behov av att bygga fler idrottshallar och anläggningar för att kunna 
tillgodose de behov som idag efterfrågas av föreningar i kommunen, för både gammal som ung. 
Många idrottsföreningar har svårt att få tider i hallarna för sina medlemmar, och många unga tvingas 
åka runt till olika delar av kommunen och även på sena tider. Därför ser vi med glädje fram emot de 
nya hallarna och de utbyggnader som är enligt plan och inte minst den planerade arenan.  

Tillgänglighet och mångfald vad det gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också 
ekonomiska bidrag till projekt och löpande verksamhet. Spontanidrott är ett viktigt inslag i våra 
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ungdomars fritid och som vi bör tillhandahålla de förutsättningar som krävs i så stor utsträckning som 
möjligt. 

Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri verksamhet. De ska även tydligt redovisa vart 
de pengar går som kommunen betalar ut till dem. Noggranna kontroller ska göras för att motverka 
fusk, och vid misstanke om fusk ska polisanmälan göras.  

Kungsbacka kommun bör även främja lokal turism, vilket kanske blivit extra tydligt i spåren av den 
pandemi som nu härjat. Vi har med det sett ett ökat intresse att röra sig ute i naturen, vilket är 
glädjande, varför vi ser ytterligare satsningar på vandring- och friluftslivet i kommunen som viktigt. 
Några av de saker vi gärna skulle se är att upprusta vandringsleder och friluftsområden med toaletter, 
papperskorgar och möjligheter till att slå sig ned för vila eller samling.  

Det är mycket bra att det finns möjlighet för ungdomar att driva egna projekt, men vi får inte glömma 
dem som kanske inte är så driftiga, som inte riktigt har orken och kraften att dra igång något. Därför 
har vi i Sverigedemokraterna föreslagit att man ska se över intresset för att även ha sk öppna 
fritidsgårdar, eller samlingspunkter för ungdomarna. Det måste finnas något för alla.  

 

Brottsbekämpning och trygghet 

Kungsbacka kommun har hittills varit förskonade från mycket av den kriminalitet som många andra 
kommuner sedan länge tampats med, men har nu som många andra kommuner fått en ökad 
otrygghet.  
 
Vi anser att det ska var en självklarhet att känna sig trygg och säker i Kungsbacka, både i hemmet och 
ute på våra gator och torg. Känslan av trygghet är ett av de mest grundläggande behov vi människor 
har. I Kungsbacka ska invånarna inte bara känna sig socialt trygga utan också känna fysisk trygghet. 

Brottsbekämpning är inte i första hand ett kommunalt ansvar. Många av de åtgärder som krävs är på 
riksnivå i form av ökade resurser till rättsvårdande myndigheter, fler poliser och med ökade 
befogenheter, skärpta gränskontroller och en ansvarsfull invandringspolitik som inte ytterligare spär på 
segregation och utanförskap. 

Kommunen bör i första hand inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen 
och lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Sätta upp fler övervakningskameror och införa 
ronderande ordningsvakter vid särskilt otrygga områden, bla vid Fyren, innerstaden och Kungsbacka 
station.  

Kommunen ska även bedriva arbete för att motverka förekomsten av klankriminalitet, etniskt betingad 
brottslighet, radikal islamism, politisk extremism och hedersrelaterad brottslighet 

Uppmuntra bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandringsgrupper.  

Vi bör även verka för att få fler patrullerande poliser i kommunen. 

Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas, missbruk är en starkt bidragande orsak till att 
människor hamnar i kriminalitet. 
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Invandring och mångkultur 
Det är nog ingen som undgått att se de sociala problem som uppstått i massinvandringens spår, hur 
mycket etablissemanget än försökt att mörklägga och censurera. Den har också medfört oerhörda 
ekonomiska kostnader, så höga att vi idag tvingas välja mellan invandring och välfärd.  

Vi ser nu hur religionen börjar ta allt större plats hur det påverkar både skola, arbete och hela 
samhället.  
Vi måste värna det sekulära samhället. Religiös extremism och framväxten av parallella samhällen 
måste kraftigt bekämpas. Vi ska inte bjuda in och uppmuntra medeltida seder och bruk som tillåter att 
någons rättigheter eller rätt till självbestämmande kränks. Vi ska kraftigt motverka det kvinnoförtryck 
och det så kallade hedersförtrycket som växer sig allt större och som vi ser ökar även i Kungsbacka. 
 
Vårt absolut största hot idag är islamistisk extremism som spridit sig som en farsot genom hela Europa 
på grund av massinvandring från muslimska länder. Terrordåd som skakat världen, Europa och 
Sverige.  
 
IS terrorister, både vuxna och barn återvänder till Sverige efter att ha deltagit i makabra dåd, och vi 
står inför något som de flesta ännu inte förstår vidden av. Vi Sverigedemokrater anser att de som 
ägnat sig åt dessa fruktansvärda dåd inte ska ha någon rätt att beträda svensk mark igen.  
 
Kungsbacka som alltid har varit en kommun med god ekonomi börjar redan nu se konsekvenserna av 
det stora antalet asylsökande/nyanlända. Vi ser nu också att anhöriginvandringen och kvotflyktingar 
ökar. Familjer som många gånger består av ett stort antal personer och som ges företräde till bostäder 
i kommunen. Statens ersättning till Kungsbacka kommun för asylsökande täcker inte, förskola, skola, 
barnomsorg, elevhälsa, extra lokaler, socialtjänstens insatser och kostnader för gode män och tolkar.  

Bostadsbristen är akut i Kungsbacka och trots den nybyggnation kommer till exempel alla de unga 
som tvingas bo kvar hemma och som väntar på att få en bostad i kommunen få fortsätta vänta, då 
man prioriterar nyanländas behov framför kommuninvånarnas. Att man dessutom byggt ett helt 
kvarter endast för nyanlända tycker vi är ett steg i helt fel riktning och ett hån mot alla som står i 
bostadskön. 

Vi ser hur segregerade områden fortsätter växa runt om i landet, där kriminaliteten är mycket hög och 
svensk lag inte längre råder. Där bilbränder, explosioner och skjutningar har blivit vardagsmat. Polis 
och räddningstjänst vågar sig knappt in i dessa områden som styrs av kriminella gäng.                                                                         
Vi ser också hur dessa problem kommer allt närmare. Bilbränder, rån och överfall ser vi nu i flera av 
våra grannkommuner och även här i Kungsbacka.  

Vi Sverigedemokrater vill inte att Kungsbacka ska bli ett av alla dessa segregerade områden. 

Därför är det av allra största vikt att vi tar emot endast såpass många nyanlända som vi klarar av för 
att ge dem ett värdigt mottagande, där alla som kommer nya till vårt land och till Kungsbacka ska 
kunna ges möjligheten och förutsättning att bli en del av det svenska samhället och leva efter de lagar 
och regler som gäller här.  
 
Vi i Sverigedemokraterna förespråkar assimilering, vilket går ut på att de som kommer nya till vårt land 
ska anpassa sig till det svenska samhället.  
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Genom anvisningslagen kan kommunerna enligt lag inte längre neka att ta emot nyanlända. Vi 
Sverigedemokrater är väldigt kritiska till denna inskränkning av det kommunala självbestämmandet 
och menar att kommunerna gemensamt bör sätta ned foten för att få till stånd en förändring och där 
Kungsbacka kommun kräver ett stopp i mottagandet av nyanlända/asylsökande från områden som 
inte ligger inom vårt närområde 
 
 

En ansvarsfull ekonomisk hushållning  
För att erbjuda invånarna en god samhällsservice krävs skatteintäkter. Kommunen ska hushålla med 
dessa skatteintäkter, skattebetalarnas pengar.   

Omvärlden påverkar det ekonomiska läget, konjunkturläget varierar och är något som vi behöver 
förhålla oss till och anpassa oss efter.  

Under pandemin har stora statliga bidrag utbetalats och kommunens överskott har varit rejält stora. 
Nu har vi en rekordhög inflation som riskerar försämra resultaten för de närmsta åren,  

Det är då av vikt att kommunen inte sätter sig i höga låneskulder med höga räntor som snabbt kan 
försämra resultaten och innebära kraftiga nedskärningar. Kommunen behöver tänka långsiktigt och 
spara inför dessa konjunktursvängningar för att undvika kraftiga försämringar med stora 
neddragningar i välfärden för invånarna.  

 

Satsa på företagandet 
Det privata näringslivet är förutsättningen för sysselsättning och för kommunens ekonomiska 
utveckling och måste främjas. 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. De privata 
företagarna är således av oerhörd vikt för Kungsbacka kommun och dess invånare.   

Skatt finansierar välfärd och kommunal service och bakom varje skattekrona finns en skattebetalare. 
Småföretagen och deras anställda står sammantaget för de största skatteintäkterna på kommunal 
nivå. De är så viktiga för en dynamisk ekonomi, ökad sysselsättning och välfärd.  

För dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden kan start av eget företag vara en väg in. 
För att möjliggöra för fler att starta företag måste vi ta bort onödigt krångliga regelverk. Det behöver 
bli lättare att starta företag, mer gynnsamt att expandera verksamheten och mer lönsamt att gå från 
bidrag till arbete.  

För oss i Sverigedemokraterna är det av största vikt att det blir billigare för företagarna att anställa. 
Sänkta arbetsgivaravgifter och överlåtande av sjuklöneansvaret för småföretagare med upp till 9 
anställda till staten. Det är dags att börja se företagarna som den resurs de är för ökad sysselsättning 
och välfärd och inte straffa dem genom orimliga skatter och avgifter.  

Att hitta medarbetare med rätt kompetens är en av svenska företags allra största utmaningar. Vi 
måste därför se till att fler blir anställningsbara, att det får den utbildning som krävs i stället för att 
satsa på subventionerade ”låtsasjobb”.  

Kungsbacka kommun ska ta krafttag för att bättre tillmötesgå företagarnas behov i Kungsbacka. Vi 
ligger i botten när företagen bedömer hur servicen i Kungsbacka är. I Svenskt Näringslivs senaste 
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mätning om företags upplevelse att driva företag i sin kommun hamnar Kungsbacka, trots en ökning 
från senaste mätningen, på en mindre smickrande plats 99 av 290 kommuner.  

Kungsbacka kommun kan bättre, med rätt styrning. 

Den ökande otryggheten och brottsligheten drabbar inte bara den enskilde utan även företagare och 
handlare. Hot, rån, stöld och snatteri är idag vardag för många näringsidkare. Även anställda oroas och 
påverkas av det allt grövre våldet i samhället. Företagarnas undersökningar de senaste åren visar att 
allt färre företagare som utsätts för brott anmäler till polisen, likt många enskilda som utsätts för brott 
ser man ingen mening med det. Var femte företagare i Sverige som blivit drabbade av kriminalitet har 
övervägt att flytta eller lägga ned sin verksamhet. IT-säkerheten är ännu ett område som lyfts, med 
oro för dataintrång 

 

Upphandling  
Kungsbacka kommunen ska vid upphandling verka för att möjliggöra för fler småföretag att lägga 
anbud. Enligt många enkätundersökningar avstår många av landets småföretagare att lägga anbud i 
offentliga upphandlingar bland annat på grund av för stora upphandlingar och orimliga krav. Utöver 
det så riskerar politisk ställda krav gällande exempelvis orimliga miljökrav, jämställdhets- och 
genuscertifieringar skapa en obalans som varken gynnar offentlig verksamhet eller näringsliv över tid. 
Upphandlingsförfarandet måste baseras på vad som är bäst för våra invånare och mest lönsamt för 
våra skattebetalare. 

Kommunen ska ställa krav på leverantören att det arbete som ska utföras ska ske enligt 
kollektivavtalsenliga villkor. Att entreprenören därmed även tar ansvar för eventuella 
underentreprenörer.  

Livsmedelsupphandling ska utgå från att livsmedel i så stor utsträckning som möjligt är lokalt 
producerade och tillagade och att svensk djurskyddslagstiftning följs.  

 

Stadsbyggnad 
Kungsbacka växer, alldeles för fort. Vi i Sverigedemokraterna vill att vi ska växa med varsamhet och 
med hållbarhet. Infrastrukturen måste hänga med, vilket den inte gör idag.  

Det har under lång tid saknats framförhållning i bostadspolitiken, vilket lett till stor bostadsbrist i hela 
landet. Den största anledningen till bostadsbristen ligger i en misslyckad migrationspolitik. 
Bostadsbristen har främst drabbat nybildade familjer och unga som söker sin första bostad. 

Vi vill inte att Kungsbacka ska bli ännu en förort till Göteborg, med allt vad det för med sig. Vi vill 
bevara Kungsbackas småstadscharm. Stadsplanering och samhällsmiljöns utformning är av stor 
betydelse för såväl invånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och 
miljön.  

Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Vi vill 
generellt sett hellre bygga på bredden än på höjden. Och vid planering av nya bostadsområden 
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eftersträvar vi varierande boendeform, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central 
samhällsservice, rekreationsområden och fritidsaktiviteter.  

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska vara en självklar del av 
samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig 
verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt ska barn- och familjeperspektivet vara 
genomgående. Grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande. 

Vi förespråkar byggnation enligt klassisk arkitektur som smälter bättre in i stadslandskapet än många 
av de stora och i många fall fula byggnader vi nu ser som uppförs i Kungsbacka.  

Kungsbacka kommun bör i större utsträckning se till att efterfrågan styr vilka bostäder som byggs. 
Undersökningar visar att de flesta vill äga sin bostad och bo i småhus.  

Vägar och gatunät ska hålla god kvalitet i hela kommunen. Kollektivtrafiken bör ha god täckning även i 
kommunens ytterområden och binda samman alla orter i kommunen. Vi vill även att IT-infrastrukturen 
ska vara god i kommunens alla delar. 

Vi i Sverigedemokraterna motsätter oss åtgärder mot bilismen som ökar människors kostnader och 
försvårar deras vardag.  

 

Budgetförslagets yrkande – satsningar och besparingar 
  
Sverigedemokraterna yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkanden: 
   
 
Stärka elevhälsan F&G samt G&A                                                                                     - 5 000 000 kr 
 
Extra anslag skolmat F&G samt G&A                                                                                - 4 000 000 kr 
 
Extra anslag mat för äldre V&O                                                                                        - 2 000 000 kr 
 
Införa tillitsstyrning i hemtjänsten (avskaffa minutstyrning)   V&O                                  - 10 000 000 kr   
 
Ökad bemanning samt särskilda lönesatsningar   V&O                                                   - 15 000 000 kr  
                                                             
Ökad bemanning samt särskilda lönesatsningar IF                                                          - 12 000 000 kr                                                                                  
 
Tidiga och förebyggande insatser IF                                                                               - 10 000 000 kr 
 
Ökad lärartäthet   F&G samt G&A                                                                                   - 15 000 000 kr                                                                                    
 
Busskort till elever åk 6- åk 2 gymnasiet                                                                         - 16 500 000 kr 
 
Sommarlovskort                                                                                              - 4 300 000 kr 
 
Införa ronderande ordningsvakter                                            - 5 000 000 kr 
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Höjda anslag till nämnden V & O för att införa kostnadsfria                                   - 5 000 000 kr                            
trygghetslarm 
 
Äldre- och funktionshinderombud                                                                                     - 500 000 kr 
                                               
 
Summa                                                                                                                 -  104 300 000 kr 

 
 
Finansiering 
 
Vi kommer delvis använda oss av 2023 års beräknade resultat på 132 000 000 kr. Av dessa föreslår vi 
att använda 43 100 000 kr vilket gör att det beräknade resultatet förväntas bli 88 900 000 kr. 
 
Från beräknat resultat 2023                  + 43 100 000 kr 
 
Minskat anslag oförutsett KF         + 5 000 000 kr 
 
Minskat anslag oförutsett KS                     + 3 000 000 kr 
 
Minskat anslag oförutsett KSAU                  + 2 000 000 kr 
 
Minskat antal administratörer i kommunen                                                                  + 5 200 000 kr 
 
Minskat anslag till G & A                            + 25 000 000 kr 
för minskade migrationskostnader 
 
Minskade konsultkostnader i kommunen.                                                      +  12 000 000 kr 
 
Solceller   (särskild satsning)                                                                                         + 3 000 000 kr 
 
Avveckla kostnadsineffektiva integrationsåtgärder  ex språkcafé  mm                    + 4  000 000 kr 
 
Nedprioritera  genusarbetet              +  2 000 000 kr 

 
Summa                                                                                                                + 104 300 000 kr 
 
 
 
Skattesatsen för 2023 föreslås oförändrad till 21,33 % 
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Kungsbacka kommun ska verka för att: 
• Endast anställa personal med goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift 
• Tillhandahålla en god och hållbar arbetsmiljö i alla våra verksamheter 
• Ökad personaltäthet inom skola, vård och omsorg 
• Förbjuda värderingsstyrd slöja i skolans verksamheter 
• Med kraft motverka hedersrelaterat våld och förtryck 
• Prioritera kärnverksamheten 
• Ha arbetstidsmodeller som främjar trivsel och Kungsbacka kommuns attraktivitet som 

arbetsgivare 
• Ha egna tillagningskök på alla våra äldreboenden 
• Ha fler stimulerande och trivselökande aktiviteter på boenden för våra äldre 
• Avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten 
• Återinföra Rehab assistenter i kommunens hemsjukvård för att minska arbetsbelastningen för 

hemtjänstens personal 
• Förbjuda alla former av diskriminering och kvotering, oavsett skäl. Hudfärg, etnicitet, kön eller 

sexuell läggning ska varken vara en belastning eller merit och ska aldrig beaktas vid t ex 
tjänstetillsättning. Endast kompetensen ska avgöra. 

• Komma till rätta med den psykiska ohälsan som går allt längre ned i åldrarna 
• Avskaffa genuspedagogiken 
• Erbjuda elever feriejobb i kommunen redan efter avslutad grundskola 
• God och näringsrik buffémat av hög kvalitet serveras i skolor 
• Lunchen i skolorna ska schemaläggas för att våra barn och ungdomar ska få i sig den energin 

som behövs under en lång skoldag 
• Införa busskort för alla elever i åk 6-2 gymnasiet 
• Återinföra Sommarlovskort för eleverna 
• Öppna upp samlingspunkter som komplement till andra aktiviteter i kommunens alla delar 
• Öka andel närproducerad mat i kommunala verksamheter. 
• Nå målet 100 % lärarbehörighet i skolorna. 
• Inrätta resursklasser för att garantera elever lugn och ro och för att ge ökade förutsättningar att 

nå kunskapsmålen, för alla. 
• Inrätta förberedelseklasser för nyanlända  
• Öka antalet hjälpande och stödjande kringpersonal i skolan och stärka elevhälsoteamen 
• Eleverna ska ha tillgång till tryckta läromedel 
• Införa ronderande ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga områden i kommunen, 

speciellt på helger. 
• Stoppa mottagandet av nyanlända och ensamkommande från områden som inte ligger i vårt 

närområde, då vi under rådande omständigheter har brist på boenden samt en sviktande 
välfärd i kommunen. 

• Minska tolkkostnaderna i kommunen.  

 
Kungsbacka 2022-06-15 
Sverigedemokraterna Kungsbacka  
gm 
Carita Boulwén  
Stefan Jägnert  



 

 
  

  
 

  
  

   

Monica Neptun 
Ordförande i nämnden för Teknik 
Direkt 0300–83 42 35 
monica.neptun@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 47 04 

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2022-06-07 
 
  

  

 

Svar på interpellation från Elisabeth Sahlsten (MP) om strandstädning 

Nedanstående frågor har ställts till mig Monica Neptun som ordförande för nämnden 
för Teknik 
 

1. Hur har Kungsbacka kommun koll på den långa kustlinjen och vem 
som städar var regelbundet? 

Längs kusten så samordnas strandstädningen av Västkuststiftelsen vars huvudmän är 
Region Halland, Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgsregionen (GR). 
Tolv kommuner är involverade i arbetet längs Västkusten däribland Kungsbacka. 

Från kommunens sida så är det förvaltningen för Teknik (genom verksamheten 
Trafik och utemiljö) som är involverad. Teknik utför ingen städning själva utan är 
behjälpliga att samordna städning som utförs av andra, t.ex. skolklasser och 
föreningar. I samordningen ingår bl.a. att genom Västkuststiftelsens 
”strandstädarkarta” tillse att hela kuststräckan städas genom att ”dela ut” områden till 
dem som anmäler intresse att städa. 

Teknik är involverade genom att låna ut verktyg för städningen samt 
omhändertagande av upplockade sopor, detta genom att vi får ett meddelande digitalt 
när ihopsamlat skräp finns för upphämtning och då beger vi oss ut och hämtar upp 
detta.  

2. Hur går det med målet att minska med 50%, hur mäts det och vad är 
värdet kommunen räknar procent från? 

Vi genomför ”skräpmätningar” på tre platser i Kungsbacka. På Stortorget vid 
bänkarna/toaletten, på Lindens torg utanför Subway och vid Stationen (taxiplatsen). 

Vi har hittills genomfört två mätningar och utfallet gällande nedskräpning var relativt 
lika och bestod mestadels av fimpar. Det har vid dessa platser inte gjorts någon 
vägning av insamlat skräp utan det är en bedömning för våra medarbetare att 
mängden är relativt lika. 

För ett tag sedan genomfördes också en större plockanalys där vi gick igenom mer i 
detalj vad det är som slängs i papperskorgar och olika saker vägdes m.m. Sedan dess 
har vi utrustat våra papperskorgar med pantbehållaren som hänger vid sidan av det 
stora kärlet i syfte att slänga mindre pant och att panten ska tas till vara. 



 

KUNGSBACKA KOMMUN 
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Vi har inte gjort någon uppföljning på plockanalysen ännu så vi har därför inget 
värde att ange kring hur skräpmängderna utvecklats, men då vi har tidigare 
plockanalys finns möjligheter att göra detta framöver. 

 
 
Monica Neptun 
Ordförande i nämnden för Teknik 
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§ 87 Dnr 2022-00405 
Anmälan av interpellation från Elisabeth Sahlsten (MP) till nämnden för 
Tekniks ordförande Monica Neptun (L) om strandstädning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av nämnden för Tekniks ordförande Monica Neptun 
(L). 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Sahlsten (MP) har inkommit med en interpellation till nämnden för 
Tekniks ordförande Monica Neptun (L) om strandstädning. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Elisabeth Sahlsten (MP) om strandstädning, 2022-05-09 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde av 
nämnden för Tekniks ordförande Monica Neptun (L), och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Monica Neptun (L) 



miljöpartiet 
cle gröna 

Interpellation t ill ordförande för Nämnden för Teknik Monica Neptun 

Strandstädning 
Kungsbacka har antagit avfallsplanen som är gemensam för kommunerna i Göteborgsregionen . Det 

betyder att vi i fullmäktige har beslutat att: 

Kommunen ska säkerställa att kustlinjen städas regelbundet. 

Skräp på marken ska minska med 50 %. 

Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för städning i naturområden och längs kusten i 

respektive kommun. 

Engagera skolelever, idrottsföreningar, båtägare, båthamnar, företag och allmänheten i 

städaktiviteter. 

Informera och kommunicera med allmänheten om skräpets farlighet, miljöpåverkan och 

kostnader för nedskräpning. 

Det finns flera enskilda och mer organiserade initiativ för strandstädning, bland andra Vrakat och 

Ocean Crusaders som båda fick Kungsbackas miljöpris 2019 . 

1. Hur har Kungsbacka kommun koll på den långa kustlinjen och vem som städar var 

regelbundet? 

2. Hur går det med målet att minska med 50%, hur mäts det och vad är värdet kommunen 

räknar procent från? 

2022-05-09 

Maria Losman och Elisabeth Sahlsten 



                                                                                                                                                   5 juni 2022 

 

Svar på Interpellation från Roger Larsson (KB) 

Roger har i en interpellation ställt ett par frågor angående SFI till ukrainare.  

 

Frågorna 
1. Tycker du att det är rätt att vuxna flyktingar från Ukraina 

    inte får rätt till SFI-undervisning? (Vid nej gå till fråga 2) 

Svar: De flesta flyktingarna från Ukraina befinner sig i Sverige enligt massflyktsdirektivet. 
Det direktivet ger personerna tillfälligt uppehållstillstånd vilket ger vissa rättigheter såsom 
rätt till utbildning för barn och akut vård. Men massflyktsdirektivet ger inte rätt till SFI. Det 
kan tyckas konstigt att lagen inte ger rätt till SFI då dessa personer både har rätt till och viljan 
att arbeta. Det man ska betänka är att Massflyktsdirektivet endast ger tidsbegränsat 
arbetstillstånd och tidsbegränsat uppehållstillstånd, som gäller till mars 2023. Sen kan det 
förlängas upp till ytterligare två år.  

 

2. Vad vill du att vi skall göra för att SFI-undervisningen blir möjlig. 

Svar:  Att ändra på lagstiftningen tar tid. Men det finns det andra möjligheter att underlätta 
för språkinlärning än SFI. 

Det finns idag möjlighet att delta i kursen” Svenska från dag ett”, den bedrivs av 
studieförbund och folkhögskolor. I Kungsbacka har civilsamhället tillsammans med 
kommunen anordnat språkcafé som ett steg i att lära sig svenska. Fler insatser tillsammans 
med föreningsliv, studieförbund är något vi kan utveckla. 

 

 

Lisa Andersson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 



 
 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordf. Lisa Andersson 

 

Betr. Bifogad insändare                             2022-05-26 

Skriver till dig med anledning av din roll i kommunen och att 
jag läst bifogad insändare. Jag blev både glad och upprörd. 
Glad i den delen där det redovisas vilken uppoffring/stöd som 
ges på eget initiativ av boende i vår kommun. Upprörd, för att 
inte säga förbannad, att det inte är öppna dörrar, självklart, 
att vi som kommun/stat skall ge stöd och hjälp till de som 
flytt till Sverige. Alla som har rätt att vara här oavsett ålder 
eller kön skall få den hjälp dom behöver för att så snart som 
möjligt bli självgående om de vill stanna kvar. Barnen får 
undervisning i svenska men inte mamman. 

Mina frågor med anledning av det blir: 

1. Tycker du att det är rätt att vuxna flyktingar från Ukraina 

    inte får rätt till SFI-undervisning? (Vid nej gå till fråga 2) 

2. Vad vill du att vi skall göra för att SFI-undervisningen blir 
möjlig.                                

 
……………………………………….                                    

      Roger Larsson (Kb) 



Till Kommunalråd : Lisa Andersson, Fredrik Hansson, Eva Borg , Monika Neptun 

CC: Kungsbackaposten 

Svenska för Invandrare -SFI 

1. Alla som är bosatta i Sverige har rätt till SFI.  
2. Ukrainare har enligt massflyktsdirektivet inte rätt till SFI. 
3. Det är huvudmannen som beslutar om rätt till SFI alltså KBA kommun. 
4. Höganäs, Visby. M.fl. kommuner beviljar SFI till Ukrainare. 

 

Jag har en Ukrainsk familj som bor hos oss sen 1 Mars. Mamma 5 år på Universitet, 14 årig tjej o en 
kille på 5 år. Dottern går i skola, sonen får börja skolan i augusti o nu på dagis ( viss tid ). Mamma vill 
gärna börja arbeta men det krävs ju kunskaper i Svenska språket oavsett vad för arbete du är beredd 
att ta och hon är villig att arbeta med det mesta. De har fått samordningsnummer så hon kan börja 
arbeta – men inte SFI. De får en begränsad ersättning för mat från Migrationsverket, ingen ersättning 
för bostad ( det är OK ). Innebär att kommunen har ingen kostnad för denna eller andra ukrainska 
familjer. 

Vi har i KBA en bra SFI utbildning med många vänner som gått den och nu är i arbete. På SFI får alltså 
alla andra än Ukrainare gå, Syrier, Afghaner, Somalier jaa all de som har bostadsregistrerats i Sverige. 
Jag undrar om NI Kommunalråd instämmer i FNs värdegrund om allas lika värde? 

 Varför får ej Ukrainare SFI? Ni är huvudmän för skolan – Ni kan alltså besluta om SFI för denna 
grupp? Hur tänker Ni när Ni avslår möjligheten att studera svenska för denna grupp ( jaa jag vet att 
detta varit uppe på Er nivå )? Hur tror Ni denna grupp skall komma i arbete, kommunen söker ju 
kvalificerad personal inom många områden med kravet på svenska språket? 

Kan det vara att Kommunen inte får ersättning för SFI utbildning – Budgetposten är ju ansenlig ( ?) 
med tanke på att vi har ett ganska begränsat antal Ukrainska Vuxna i Kungsbacka alternativt väntar 
att regeringen skall avsätta speciella SFI pengar för Ukrainare? ÄR det en ekonomisk fråga tycker jag 
att väljarna bör få reda på detta. Om det inte är ekonomi så var vänlig att förklara varför det är 
viktigare för kommunen att andra grupper av etnicitet har företräde. Mitt krav är att Ni kan inte luta 
Er tillbaka och hänvisa till EU direktiv – de förbjuder inte kommuner att agera självständigt. Detta krig 
kan pågå länge – efter 2 år så kommer de att vara en kostnad för kommunen om de inte är i arbete – 
Ni talar ju ofta om framtida planer – finns då detta perspektiv med eller ser Ni bara fram till nästa 
val? 

Jag är upprörd och jag hoppas att fler människor tar del av detta och ställer krav på vår 
kommunledning. Många satt säkert och röstade på Ukraina bland Er politiker i lördags i Eurovision. 
Jag skulle vilja att Ni gör något som har verklig betydelse för ett antal individer här i Kungsbacka och 
Sverige och som borde varit ett lätt beslut att ta tidigare. 

Med vänlig hälsning 

Bengt Lindholm 

 



Svar på interpellation från Maj-Britt Rane Andersson (S) till 
Hravn Forsne (M) om maten på vård och omsorgsboenden


1. Hur kommer ordföranden för nämnden för vård och omsorg agera för att 
förstärka de äldres rätt till självbestämmande när det gäller matsedeln och det som 
serveras på kontinuerlig basis?  

Genom att erbjuda större valfrihet i hemtjänsten, genom att hålla kostråden och att 
vi mäter nöjdheten. Om människorna som bor på boendena inte äter är det ju ett 
problem och det tror jag inte att någon är ute efter. Alla får mat ca 7 gånger om 
dagen och personalen är satt att truga för att se till att de vi tar hand om får i sig 
rätt mängd mat. 


2. Hur kommer ordföranden för vård och omsorg att följa upp de klagomål som 
kommer in om matens kvalitet förde äldre vad gäller portionernas storlek och 
smaksättning?  

På samma sätt som alla andra klagomål och synpunkter som kommer in. Dels titta 
på det som skrivs, dels se på det underlag som förvaltningen tar fram och sedan 
kontinuerligt ha möten med servicenämnden för att se till att vi har samma mål och 
samma förståelse för vad som behövs. Vad gäller storleken är portionerna 
framtagna för att det inte ska bli svinn vid första servering. Är någon inte mätt eller 
bara vill ha mer för smaken får personen mer. Det är ingen som vägras mat på våra 
boenden, snarare tvärtom. Men det är över 700 personer som bor på boendena, 
alla kommer inte att gilla det som serveras alltid alla gånger. 


3. Kan ordföranden för nämnden vård och omsorg garantera att kostråden kommer 
igång och genomförs på samtliga kommunala boenden under våren 2022? 

Kostråden är igång på samtliga boenden redan och det hanteras av 
serviceförvaltningen. Inte vård och omsorg. 



~, 
~a Socialdemokraterna 

Kungsbacka 2022-maj 

Interpellation till ordförande i nämnden för vård och omsorg 

Mat av god kvalitet för våra äldre? 

Kungsbacka kommun fortsätter att utvecklas i rask takt. Vi blir allt fler och skatteunderlaget 

är stabilt vilket möjliggör satsningar på våra yngre och våra äldre inom välfärdens olika 

grenar. En fråga som har engagerat oss, socialdemokrater iKungsbacka, under en lång tid är 

maten på våra vård- och omsorgsboenden. 

Socialdemokraterna vill att varje måltid ska vara god och vällagad. Maten och måltiden ska 

vara en upplevelse och av sådan kvalitet som är värdig våra äldre och det som våra äldre ska 

kunna förvänta sig. 

Vi vill ge våra äldre större möjlighet att påverka menyn kontinuerligt och inte bara ibland 

utifrån det som anses vara populärt bland äldre. Samtidigt får vi till oss signaler om att 

portionerna ofta är små och att maten inte smakar bra. Socialdemokraterna vill att dessa 

aspekter åtgärdas skyndsamt. 

Socialdemokraterna vill att kostråden på de olika boenden kommer igång ordentligt nu efter 

att pandemin har avtagit. På det sättet får våra äldre möjlighet att samtala med ansvarig 

kökschef om hur maten smakar samt storleken på portionerna. 

Med detta som bakgrund undrar vi socialdemokrater: 

Hur kommer ordföranden för nämnden för vård och omsorg agera för att förstärka de 

äldres rätt till självbestämmande när det gäller matsedeln och det som serveras på 

kontinuerlig basis? 

Hur kommer ordföranden för vård och omsorg att följa upp de klagomål som kommer in 

om matens kvalitet förde äldre vad gäller portionernas storlek och smaksättning? 

Kan ordföranden för nämnden vård och omsorg garantera att kostråden kommer igång 

och genomförs på samtliga kommunala boenden under våren 2022? 

Maj-Brit Rane Andersson (S) 
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§ 111 Dnr 2022-00289 
Uppföljning och prognos per april 2022 för Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner apriluppföljning 2022 för Kungsbacka kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och 
prognos för året. Från och med 2022 redovisas uppföljningen till 
kommunfullmäktige. Tidigare år skedde rapportering till kommunstyrelsen som vid 
behov kunde lyfta ärendet vidare till kommunfullmäktige inom ramen för 
uppsiktsplikten.  

Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till plus 600 miljoner vilket är 
399 miljoner högre än budgeterat. I kommunbudgeten ingår inte tillskottet av 
exploateringsverksamheten i beräkningen av årets resultat. Anledningen är att 
tillskotten är av engångskaraktär och varierar stort mellan åren och utgör därmed inte 
finansiering för den löpande verksamheten. Budgeten innehåller dock en upplysning 
om förväntat utfall om 165 miljoner. Inkluderas denna uppgår förväntad 
budgetavvikelse till 234 miljoner för 2022 vilket huvudsakligen utgörs av högre 
skatteintäkter, lägre pensions- och räntekostnader samt att medel för tillkommande 
avskrivningar och hyror ej bedöms nyttjas fullt ut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 197 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-20 
Uppföljning och prognos april 2022 för Kungsbacka kommun 

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 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 197 Dnr 2022-00289 
Uppföljning och prognos april 2022 för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner apriluppföljning 2022 för Kungsbacka kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och 
prognos för året. Från och med 2022 redovisas uppföljningen till 
kommunfullmäktige. Tidigare år skedde rapportering till kommunstyrelsen som vid 
behov kunde lyfta ärendet vidare till kommunfullmäktige inom ramen för 
uppsiktsplikten.  

Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till plus 600 miljoner vilket är 
399 miljoner högre än budgeterat. I kommunbudgeten ingår inte tillskottet av 
exploateringsverksamheten i beräkningen av årets resultat. Anledningen är att 
tillskotten är av engångskaraktär och varierar stort mellan åren och utgör därmed inte 
finansiering för den löpande verksamheten. 

Budgeten innehåller dock en upplysning om förväntat utfall om 165 miljoner. 
Inkluderas denna uppgår förväntad budgetavvikelse till 234 miljoner för 2022 vilket 
huvudsakligen utgörs av högre skatteintäkter, lägre pensions- och räntekostnader 
samt att medel för tillkommande avskrivningar och hyror ej bedöms nyttjas fullt ut.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-20 
Uppföljning och prognos april 2022 för Kungsbacka kommun.  

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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Uppföljning och prognos april 2022 för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner apriluppföljning 2022 för Kungsbacka kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och prognos för året. Från 
och med 2022 redovisas uppföljningen till kommunfullmäktige. Tidigare år skedde rapportering till 
kommunstyrelsen som vid behov kunde lyfta ärendet vidare till kommunfullmäktige inom ramen för 
uppsiktsplikten.  

Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till plus 600 miljoner vilket är 399 miljoner 
högre än budgeterat. I kommunbudgeten ingår inte tillskottet av exploateringsverksamheten i 
beräkningen av årets resultat. Anledningen är att tillskotten är av engångskaraktär och varierar stort 
mellan åren och utgör därmed inte finansiering för den löpande verksamheten. Budgeten innehåller 
dock en upplysning om förväntat utfall om 165 miljoner. Inkluderas denna uppgår förväntad 
budgetavvikelse till 234 miljoner för 2022 vilket huvudsakligen utgörs av högre skatteintäkter, lägre 
pensions- och räntekostnader samt att medel för tillkommande avskrivningar och hyror ej bedöms 
nyttjas fullt ut.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-20 

Uppföljning och prognos april 2022 för Kungsbacka kommun.  

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (3) 

 

Beskrivning av ärendet 
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och prognos för året. Från 
och med 2022 redovisas uppföljningen till kommunfullmäktige. Tidigare år skedde rapportering till 
kommunstyrelsen som vid behov kunde lyfta ärendet vidare till kommunfullmäktige inom ramen för 
uppsiktsplikten.  
Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till plus 600 miljoner vilket är 399 miljoner 
högre än budgeterat. I kommunbudgeten ingår inte tillskottet av exploateringsverksamheten i 
beräkningen av årets resultat. Anledningen är att tillskotten är av engångskaraktär och varierar stort 
mellan åren och utgör därmed inte finansiering för den löpande verksamheten. Budgeten innehåller 
dock en upplysning om förväntat utfall om 165 miljoner. Inkluderas denna uppgår förväntad 
budgetavvikelse till 234 miljoner för 2022 vilket huvudsakligen utgörs av högre skatteintäkter, lägre 
pensions- och räntekostnader samt att medel för tillkommande avskrivningar och hyror ej bedöms 
nyttjas fullt ut.  
 
Sammantaget prognostiserar finans en avvikelse om 365 miljoner, varav 177 miljoner avser 
exploateringsverksamheten. Därtill bidrar skatteintäkter och statsbidrag till en avvikelse om 100 
miljoner. Prognosen stärks ytterligare av att budgetmedel för avskrivningar och tillkommande hyror 
prognostiseras understiga budget med 62 miljoner till följd av lägre investeringsvolymer än planerat. 
Prognosen stärks ytterligare av lägre räntekostnader om 20 miljoner.  
 
Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar ett överskott om 35 miljoner vilket motsvarar 
0,7 procent av tilldelad budget. Nämnden för Service och Byggnadsnämnden prognostiserar 
underskott. Service underskott förklaras främst av påtagligt högre kostnader för livsmedel och 
energikostnader än budgeterat vilket beror på den kraftigt stigande inflationen. Nämnden kommer 
utifrån lagd prognos se över hur befarat underskott kan hanteras. Byggnadsnämndens underskott 
hänförs till en tillfällig satsning på livsmedelskontrollen och nämnden har aviserat att de avser nyttja 
del av sin resultatfond.  
 
Apriluppföljningen omfattar även en prognos för årets nettoinvesteringar. Totalt prognostiseras ett 
utfall om 821 miljoner vilket är 183 miljoner lägre än budgeterat.  
 
Prognosen per helår indikerar ett starkt resultat för Kungsbacka kommun. En stor del av resultatet 
beror på poster av engångskaraktär. Markförsäljningar och erhållna exploateringsersättningar stärker 
resultatet innevarande år, men utgör ingen långsiktig finansiering för den löpande verksamheten. 
Därtill prognostiseras överskott i form av lägre finansiella kostnader för kommunens lån. Dessa 
kostnader bedöms öka kommande år då räntenivån nu beräknas stiga. Effekten av stigande inflation 
bedöms även bli påtaglig kommande år.      
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INLEDNING 
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första kommuntotala uppföljning och prognos för året. Från 
och med 2022 redovisas rapporten till kommunfullmäktige. Uppföljningen omfattar verksamheten i 
Kungsbacka kommun. Uppföljning av de sammanställda räkenskaperna sker i samband med 
kommunens delårsbokslut i augusti.   
 
Prognosen för 2022 för Kungsbacka kommun uppgår till 600 miljoner kronor vilket är 399 miljoner högre 
än budget. De huvudsakliga budgetavvikelserna är följande: 

- Nämndernas avvikelser: + 35 miljoner 

- Hyror och avskrivningar: + 62 miljoner 

- Exploateringsverksamheten: + 178 miljoner (varav markförsäljning och 

exploateringsersättningar 205 miljoner) 

- Skatteintäkter och generella statsbidrag: + 100 miljoner 

- Finansiella poster exklusive pensioner: + 20 miljoner 

- Pensioner: + 27 miljoner 

- Övrigt (OF medel, internränta): - 22 miljoner 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 
Kungsbacka kommun är en växande kommun med en stadigt ökande befolkning. I takt med att 

kommunen växer ställs krav på såväl utbyggd kommunal service som investeringar i nya tillgångar.  

Översikt över verksamhetens utveckling 
     

 
2018 2019 2020 2021 Prognos 2022 

Folkmängd 83 348 84 395 84 930 85 301 86 051 

Årets resultat 171 210 415 465 600 

Nettoinvesteringar exkl exploatering 744 958 861 745 821 

 

Kungsbacka kommun har redovisat starka ekonomiska resultat de senaste åren. En påtaglig del i 

resultaten har utgjorts av statliga stöd och engångsersättningar under pandemin. Därtill har överskott 

inom verksamheterna samt låga finansiella kostnader bidragit till resultatet. Resultaten har bidragit till 

att finansiera stor del av gjorda investeringar vilket är positivt, särskilt nu när räntorna av allt att döma 

är på väg uppåt.  

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH STÄLLNING 
Skatteprognos:  

Prognosen i apriluppföljningen bygger på skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) i april 2022. Prognosen avviker positivt gentemot beslutad budget med ca 100 miljoner vilket 

motsvarar 1,8 procent avvikelse. 

Stigande räntor och högre inflation 

I början av maj höjde Sveriges Riksbank styrräntan till 0,25 procent. Beslutet innebär att styrräntan för 

första gången sedan 2014 nu är över noll. Bakgrunden är stigande inflation vilket bland annat är en effekt 

av pandemin och kriget i Ukraina. I april uppgick inflationstakten till 6,4 procent vilket är den högsta 

nivån sedan början av 90-talet. I samband med beslutet om höjd ränta flaggade Riksbanken även för att 

fler höjningar är att vänta. Effekten på kommunens ekonomi utgörs av förväntat högre kostnader för 

våra lån, högre pensionskostnader samt en generell kostnadsökning inom i stort sett alla verksamheter.   
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Befolkningsprognos 

Senaste befolkningsprognosen beräknar en befolkningsökning under 2022 med 750 nya invånare. Under 
första kvartalet 2022 ökade befolkningen med 167 personer, vilket är att jämföra med kvartal 1 för 2021 
där befolkningen minskade med 21 personer. Det är framför allt inflyttningen från andra län som har 
ökat och tillväxten är näst högst i Halland, efter Varberg. Kungsbacka brukar växa som mest under maj, 
juni och juli om man tittar från 2017 och framåt. Den historiskt låga befolkningsutvecklingen under 2021 
ser ut att överträffas under 2022.  
 
Ekonomirapporten från SKR1 
Den 17 maj 2022 presenterade SKR årets första ekonomirapport. I rapporten görs en analys av 
kommunernas ekonomiska förutsättningar samt en prognos för kommande år. 2021 innebar starka 
resultat för landets kommuner med ett genomsnittligt resultat om 7,4 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag (Kungsbackas resultat motsvarade 8,1 procent). För 2022 spås fortsatt höga resultat, om än 
i lägre omfattning. Högre kostnader till följd av stigande inflation och räntor, samt större 
flyktingmottagande påverkar prognoserna. Samtidigt räknar SKR med fortsatt stark intäktsutveckling i 
form av skatteintäkter och statsbidrag. Sammantaget prognostiseras ett genomsnittligt resultat för 
landets kommuner om 4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Justeras prognosen för Kungsbacka 
för exploateringsverksamheten och försäljning av anläggningstillgångar uppgår resultatet till 6,5 
procent.   
 
För 2023 och framåt räknar SKR med en påtaglig försämring av kommunernas resultat, vilket främst 
förklaras av ökad inflation, högre löneökningar samt stigande pensionskostnader. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
Under februari 2022 så intensifierades kriget i Ukraina, vilket har fått effekter för samhällsekonomi och 

den kommunala verksamheten. Energi- och drivmedelspriset har sett en hastig prisökning, vilket har fått 

följdeffekter på en rad livsmedel.  

Sedan februari 2022 har över 36 000 personer från Ukraina kommit till Sverige, till största delen kvinnor 

och barn. Antalet personer som har kommit har minskat från i genomsnitt 800 per dag i mars till 250 per 

dag under april enligt Migrationsverkets statistik fram till 10 maj 2022. I Kungsbacka kommun har över 

200 personer registrerats hos Migrationsverket. Osäkerheten kring hur många fler personer som 

kommer är stor. Det är människor som snabbt behöver hjälp med allt från boende till bibliotekstjänster 

och fritidsaktiviteter, ofta med tolkstöd. Kommunens behov av att samarbeta med invånare, föreningar 

och organisationer i civilsamhället har ökat ytterligare.  

 

 

 

 

 

 
1 Ekonomirapporten, maj 2022, sida 45ff 
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Viten och rättstvister 
En inventering över pågående viteshot och tvister har gjorts och totalt finns det i kommunen tvister 

enligt följande:  

Tvisten avser Nämnd Rättsläge Tvistigt 

belopp 

(miljoner) 

Hanterad i 

redovisningen 

Ersättningar för 

självrisker samt 

regresskrav efter 

vattenskador som följd 

av skyfall. 

Teknik Rättslig process 

pågår 

12,0 Delvis 

RESULTATRÄKNING, PROGNOS 
Miljoner Bokslut 

2021 
Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
2022 

          

Verksamhetens nettokostnader -5 012 -5 331 -5 042 289 

          

Skatteintäkter 5 022 5 185 5 289 104 

Generella statsbidrag och utjämning 485 407 402 -4 

Verksamhetens resultat 495 261 650 389 

          

Finansiella intäkter 11 12 13 1 

Finansiella kostnader -42 -71 -62 9 

Resultat efter finansiella poster 465 201 600 399 

          

Årets resultat 465 201 600 399      

Avvikelse inklusive förväntat tillskott från exploatering 
enligt Kommunbudget 2022 (165 miljoner). 

 
366 600 234 

* Faktiskt utfall ingår i raden "Verksamhetens nettokostnader" 
    

Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till plus 600 miljoner vilket är 399 miljoner högre 

än budgeterat. I kommunbudgeten ingår inte tillskottet av exploateringsverksamheten i beräkningen av 

årets resultat. Anledningen är att tillskotten är av engångskaraktär och varierar stort mellan åren och 

utgör därmed inte finansiering för den löpande verksamheten. Budgeten innehåller dock en upplysning 

om förväntat utfall om 165 miljoner. Inkluderas denna uppgår förväntad budgetavvikelse till 234 

miljoner för 2022 vilket huvudsakligen utgörs av högre skatteintäkter, lägre pensions- och 

räntekostnader samt att medel för tillkommande avskrivningar och hyror ej bedöms nyttjas fullt ut.  

Förväntat överskottet motsvarar 10,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Prognosen är belagd med osäkerhet till följd av nuvarande omvärldsläge i form av stigande inflation och 

stigande räntor. Bedömningen i dagsläget är att detta får större effekt kommande år. Då en stor andel 

av kommunens kostnader utgörs av personalkostnader där årets lönerevidering är klar bedöms effekten 

bli hanterbar under 2022. När det gäller prognosen för skatteintäkter och statsbidrag följer kommunen 

helt och hållet SKR:s prognoser. Detaljer framgår av den finansiella analysen samt driftuppföljningen. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING 

Finansiell analys 
I följande stycke görs en sammanfattande finansiell analys utifrån prognosen för 2022.  

Miljoner kronor 2018 2019 2020 2021 Prognos 2022 

Nettokostnader -4 513 -4 737 -4 765 -5 012 -5 041 

Skatter & statsbidrag 4 710 4 992 5 226 5 507 5 691 

Finansnetto -26 -45 -46 -31 -50 

Resultat 171 210 415 465 600 

Resultatets andel av skatter & statsbidrag 3,6% 4,2% 7,9% 8,4% 10,5% 

 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 600 miljoner vilket motsvarar 10,5 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag.  

Skatter & statsbidrag, nettokostnadsutveckling 2018 2019 2020 2021 Prognos 
2022 

Årlig förändring skatter & statsbidrag (%) 3,6 6,0 4,7 5,4 3,3 

Årlig förändring nettokostnader (%) 4,0 5,1 0,6 5,2 0,6 

 

Skatteintäkter och generella statsbidrag baseras på cirkulär 22:15 från SKR. Ökningstakten uppgår till 3,3 

procent.   

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 0,6 procent vilket är lägre än föregående år. Förändringen 

förklaras till stor del av markförsäljningar samt erhållna exploateringsersättningar. Exkluderas dessa från 

beräkningen uppgår den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen till 4,7 procent vilket är mer i nivå 

med åren innan. Viktigt att notera vid jämförelsen är att förändringen mäts jämfört med föregående år. 

Finansiella kostnader 2018 2019 2020 2021 Prognos 
2022 

Genomsnittlig upplåningsränta 
(procent) 

0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 

Räntekostnad för lån (miljoner kronor) 5,4 7,4 8,3 8,2 9,3 

 

Kommunens kostnad för upptagna lån har under de senaste åren varit förhållandevis låg vilket främst 

berott på ett lågt ränteläge. Kostnaden har successivt ökat de senaste åren, om än från låga nivåer. I 

april 2022 beslutade Riksbanken att höja styrräntan för första gången på flera år. Fler höjningar bedöms 

även vara sannolikt.  Ur ett finansiellt perspektiv är det en fördel att hålla ner låneskulden och på så vis 

minska den framtida finansiella risken då stigande räntor slår direkt mot kommunens resultaträkning.  
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Miljoner kronor 2018 2019 2020 2021 Prognos 
2022 

Avgiftsbestämd ålderspension 147 150 153 157 159 

Förmånsbaserad pension       
 

  

Pensioner från och med 1998 59 59 59 86 36 

Varav utbetalningar 14 16 19 18 19 

Varav skuldförändring 45 43 41 68 17 

        
 

  

Pensioner före 1998 8 43 56 58 31 

Varav utbetalningar 69 72 74 76 76 

Varav skuldförändring -61 -29 -18 -18 -45 

        
 

  

Summa 214 252 268 301 226 

Pensionskostnadernas andel av skatter & 
statsbidrag 

4,5% 5,0% 5,1% 5,5% 4,0% 

 

Ovanstående tabell redogör för kommunens pensionskostnader kopplade till den avgiftsbestämda och 

den förmånsbestämda pensionen. 2022 prognostiseras lägre pensionskostnader än föregående år vilket 

dels förklaras av det ändrade livslängdsåtagandet under 2021 samt att nyintjänandet på skulden efter 

1998 är förhållandevis lågt för 2022. Det låga nyintjänandet förklaras främst av en stor ökning av 

inkomstbasbeloppet. För 2023 bedöms kostnaden öka markant till följd av nya pensionsavtalet AKAP-

KR samt betydande höjningar av prisbasbeloppen från och med år 2023.  

Strukturellt resultat, belopp i miljoner kronor 
 

  

Prognos för årets resultat  600   

Avgår reavinst från markförsäljning -159 

Avgår exploateringsersättningar -56 

Avgår reavinst från försäljning anläggningstillgångar -13   

  

Prognos strukturellt resultat 372 

 

Vid analys av prognosen för helåret är det av stor vikt att resonera kring dess olika delar. Ett sätt att göra 

detta är att analysera det strukturella resultatet. Begreppet är till skillnad från balanskravsresultatet inte 

lagstadgat, men används av ett antal kommuner för att analysera årets resultat. Syftet med det 

strukturella resultatet är att uttala sig kring hur resultatet står sig när poster av engångskaraktär 

alternativt andra avvikande poster under året har exkluderats. Prognosen för det strukturella resultatet 

uppgår till 372 miljoner efter avdrag från reavinster samt erhållna exploateringsbidrag. Dessa poster 

stärker resultatet innevarande år, men utgör inte en långsiktig finansieringskälla.   

God ekonomisk hushållning 
Kommunen definierar god ekonomisk hushållning utifrån tre perspektiv där varje del:  ekonomi, politisk 

inriktning och samhälle väger lika mycket vid utvärderingen.  

Inom området ekonomi finns mål för soliditet och finansiering av investeringar. Den politiska 

inriktningen handlar om hur de kommunövergripande målen uppfylls och hur ägardirektiven efterlevs. 
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Med samhällsperspektivet avses hur kommunen uppfyller de globala hållbarhetsmålen och bidrar till 

samhället i stort. 

Uppföljning av god ekonomisk hushållning görs i delårsbokslut och i kommunens årsredovisning. 

Målredovisning 
Kommunens främsta styrdokument är visionen och baserat på den, vad som händer i omvärlden samt 

uppföljning från tidigare år, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 

är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna 

ska uppnå. De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder 

förutom valnämnd, överförmyndare i samverkan och revisionen. Kommunstyrelsen har en 

samordnande roll i utvecklings- och förbättringsarbetet kring målen.  

Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av indikatorer och genom uppföljning som samlas in från 

nämnderna. Alla mål ska tas om hand, men nämnderna kan bidra i olika omfattning till de olika 

fokusområdena. Inom några områden kan det bli mer och i andra i lite mindre utsträckning. Eftersom 

de kommunövergripande målen gäller under mandatperioden kan insatserna också variera över tid. 

Förvaltningarna har en gemensam genomförandeplan med prioriterade initiativ för att kraftsamla i 

målarbetet. 

En samlad uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges beslutade mål görs i kommunens 

delårsbokslut per augusti. Förutom skriftlig uppföljning i samband med delårs- och årsbokslut genomförs 

dialoger, så kallade checkpoints för att utvärdera hur det går med de prioriterade initiativen. 

BALANSKRAVSPROGNOS 

Balanskravsutredning, miljoner kronor 2021 Prognos 2022 

Årets resultat enligt resultaträkningen 465 600 

Samtliga realisationsvinster -1 -13 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 

Återföring av orealiserade vinster & förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 464 587 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 -18 -45 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 445 542 

 

Balanskravet som infördes år 2000 regleras i kommunallagen och innebär ett uttryckligt krav på 

ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Balanskravet innebär att kommuner ska upprätta en 

budget årligen där intäkterna överstiger kostnaderna. Skulle kostnaderna för ett enskilt år överstiga 

intäkterna ska underskottet återställas senast inom en treårsperiod. Balanskravet omfattar kommunen 

men inte koncernen. I apriluppföljningen görs en prognos avseende balanskravet. 

Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 542 miljoner för 2022. I prognosen har justering gjorts 

för pensionsförpliktelser intjänade före 1998. Enligt prognos från KPA daterad i mars beräknas denna 

del av skulden minska med 45 miljoner år 2022. Kungsbacka kommun har uppfyllt balanskravet sedan 

dess införande och förväntas göra det även år 2022.  
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Under årets första månader startade de första utbildningarna inom utvecklande medarbetarskap, ett 

forskningsbaserat samarbete med Försvarshögskolan och Göteborgs Universitet. 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 ta ett stort kliv in i framtidens välfärd. Målet är att alla drygt 6 500 medarbetare inom 

Kungsbacka kommun kommer ha gått utbildningen inom de närmsta åren. 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 samt personlig utveckling.   

Under året har löneöversynen har slutförts enligt tidsplan. Kungsbacka kommun har valt att avbryta 

pilotprojektet Call for Care som inte gett önskat utfall. Det är svårt att analysera om det beror på 

pandemins effekter eller om projektet inte varit till fyllest. Personalomsättningen ökar successivt vilket 

är något arbetsgivaren noga följer. 

Nyckeltal 

Mått jan-april 2022 Bokslut 2021 jan-april 2021 

Antal månadsanställda 6 712 6 661 6 665 

Andel heltidsanställda 80,4 % 81,6 % 78 ,6 % 
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DRIFTREDOVISNING 
 

Resultatfond Bokslut Budget Prognos Prognos  Avvikelse 

Miljoner kronor 2022 2021 2022 2022 Avvikelse % 

Kommunfullmäktige 0,0 -3,1 -3,8 -3,8 0,0 0,0% 

Kommunstyrelse 0,0 -240,9 -272,6 -257,2 15,4 5,6% 

Revisionen 0,0 -2,9 -3,2 -3,2 0,0 0,0% 

Valnämnden 0,0 -0,2 -2,3 -1,5 0,8 34,8% 

Gymnasium & Arbetsmarknad 79,1 -540,3 -584,0 -569,2 14,8 2,5% 

Kultur & Fritid 29,1 -254,7 -258,2 -258,2 0,0 0,0% 

Förskola & Grundskola 154,3 -2 031,7 -2 099,5 -2 099,5 0,0 0,0% 

Teknik skatt 13,8 -194,1 -223,3 -223,3 0,0 0,0% 

Service 123,1 -54,1 -50,5 -59,5 -9,0 -17,8% 

Miljö & Hälsoskydd 0,0 -0,8 -1,3 -1,3 0,0 0,0% 

Byggnadsnämnd 1,9 -35,6 -35,8 -36,5 -0,7 -2,0% 

Individ & Familjeomsorg 19,5 -679,6 -713,1 -709,0 4,1 0,6% 

Vård & Omsorg 99,6 -961,0 -1 024,1 -1 014,5 9,6 0,9% 

Summa nämnder 520,4 -4 999,0 -5 271,7 -5 236,7 35,0 0,7% 
       

Övriga verksamhetskostnader 11,2 74,8 -62,7 -25,6 37,1 
 

Pensioner (verksamhetskostnad) 
 

-61,0 0,0 37,1 37,1 
 

Exploatering 
 

6,3 3,6 181,1 177,5 
 

Verksamhetens nettokostnader 531,6 -4 978,9 -5 330,8 -5 044,1 286,7 
 

       

Finans 
      

Skatteintäkter 
 

5 022,3 5 184,5 5 288,9 104,4 
 

Generella statsbidrag och utjämning   452,1 406,8 402,4 -4,4   

Verksamhetens resultat 531,6 495,5 260,5 647,2 386,7 
 

       

Finansiella intäkter 0,0 11,0 11,5 12,8 1,3 
 

Finansiella kostnader 0,0 -41,8 -71,0 -60,0 11,0 
 

              

Årets resultat 531,6 464,7 201,0 600,0 399,0 
 

 

Nämndernas prognos: + 35 miljoner 

Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar ett överskott om 35 miljoner vilket motsvarar 

0,7 procent av tilldelad budgetram.  

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 15 miljoner vilket motsvarar 5,6 procent av 

budgeten. Prognosen förklaras av att budgetmedel för digitaliseringssatsningar samt projektmedel för 

minskad sjukfrånvaro ej bedöms nyttjas fullt ut under året. Därtill prognostiserar 

samhällsbyggnadskontoret överskott till följd av högre planintäkter, lägre konsultkostnader samt högre 

intäkter för arrenden än budgeterat. Kommunstyrelsens prognos förstärks ytterligare till följd av ett 

antal vakanser vilket medför lägre personalkostnader.  

Valnämnden prognostiserar ett överskott om 0,8 miljoner, vilket beror på högre statsbidrag för 

stundande val än budgeterat. Då nämnden har en liten ram blir den procentuella avvikelsen stor.  
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Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott om 14,8 miljoner vilket motsvarar 2,5 

procent av budgeten. Förväntat överskott förklaras främst av lägre kostnader för köpt gymnasial 

utbildning inom vuxenutbildningen samt högre statsbidrag. Prognosen stärks ytterligare av lägre 

personalkostnader till följd av vakanser samt lägre kapitalkostnader.  

Service prognostiserar ett underskott om 9 miljoner vilket motsvarar 17,8 procent av budgeten. Då 

nämnden främst finansieras av intäkter från andra förvaltningar och därmed har låg budgetram framstår 

den procentuella avvikelsen större än vad den är. Nämndens förväntade underskott förklaras av högre 

kostnader för måltidsverksamheten där stora prishöjningar skett och är att vänta. Därtill bidrar högre 

energikostnader samt rivningskostnader till prognosen. Underskottet reduceras något av reavinst till 

följd av försäljning av Ekenässkolan.  

Byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott om 0,7 miljoner vilket motsvarar 2,0 procent av 

budgeten. Underskottet förklaras av en medveten satsning på livsmedelskontrollen.  

Individ & Familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 4,1 miljoner vilket motsvarar 0,6 procent av 

budgeten. Överskottet förklaras främst av lediga platser inom bostad med särskild service samt lägre 

volymer inom personlig assistans, korttidsverksamheten samt daglig verksamhet. Därtill föreligger 

svårigheter att bemanna inom flera av nämndens verksamheter vilket medför lägre personalkostnader. 

Nämndens prognos reduceras av högre kostnader för köpta platser. Kostnaden för köpta platser har 

minskat vilket till stor del beror på att nya platser i egen regi öppnat under 2022 samt att ytterligare 

platser planeras att tas i bruk under hösten. 

Vård & Omsorg prognostiserar ett överskott om 9,6 miljoner vilket motsvarar 0,9 procent av budgeten. 

Överskottet förklaras främst av att inflyttning till det nya särskilda boendet i Björkris kommer ske senare 

än beräknat. Därtill bidrar en minskning i antal hemtjänsttimmar till överskottet. Utförda 

hemtjänsttimmar under januari till april understiger antalet under motsvarande period föregående år 

vilket till stor del beror på att det funnits lediga platser på kommunens särskilda boenden.   

Finans 

Sammantaget prognostiseras ett överskott om 364 miljoner. Överskottet förklaras främst av 

nedanstående poster: 

Exploateringsverksamheten prognostiserar ett överskott om 178 miljoner vilket främst förklaras av 

markförsäljningar samt erhållna exploateringsersättningar. Överskottet reduceras av bidrag till projekt 

som drivs av Trafikverket samt kostnader för sanering och detaljplaner.  

Hyror och avskrivningar avser centralt budgeterade medel med anledning av nya investeringar. 

Prognosen indikerar att 62 miljoner av dessa ej kommer tas i anspråk vilket genererar motsvarande 

tillskott i prognosen per helår. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiserar ett överskott om 100 miljoner. Prognosen 

bygger på cirkulär 22:15 från SKR.  

Finansiella kostnaderna prognostiseras att understiga budgeterat med 11 miljoner. Förklaringen är lägre 

upplåningsränta än budgeterat. Budgeterad nivå uppgår till 1,5 procent. Genomsnittlig upplåningsränta 

uppgick till 0,66 procent per sista april.  

Utöver ovanstående påverkas prognosen av lägre intäkt avseende internräntan, samt lägre kostnader 

för pensioner än budgeterat. Sammantaget uppgår avvikelsen till 14 miljoner.  
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Avgiftsfinansierad verksamhet 
Kommunen driver tre verksamhetsområden som är finansierade via avgifter. Det är Vatten och avlopp, 
Avfall och återvinning samt Bredband. Resultatet regleras gentemot respektive abonnentkollektiv.  

Vatten och avlopp prognostiserar ett överskott om 9,8 miljoner. Överskottet förklaras främst av högre 
intäkter. Överuttaget planeras att avsättas till investeringsfonden för Hammargårds reningsverk.  

Avfall och återvinning prognostiserar ett underskott om 5,7 miljoner. Underskottet förklaras av högre 
kostnader för insamling av avfall, samt drift av återvinningscentralerna. Därtill bidrar högre 
energikostnader till underskottet.  

Bredband prognostiserar ett överskott om 1,4 miljoner. Överskottet förklaras av högre intäkter än 
budgeterat.  

INVESTERINGSREDOVISNING 
 

 

Kungsbacka är en expansiv kommun vilket märks på investeringsvolymerna. Prognosen för årets 

nettoinvesteringar uppgår till 821 miljoner, vilket är 183 miljoner lägre än budgeterat.  

Projekt som bedöms färdigställas under året 

Under året beräknar Service färdigställa Frillesåsskolans om- och tillbyggnad samt Varlaskolans ny- och 

tillbyggnad. Därtill beräknas såväl ombyggnation av Gällinge förskola som Åsaskolans ombyggnation att 

stå klar innan årets slut.  

Byggnation av ny bro vid Borgmästargatan beräknas färdigställas under 2022. Likaså kommer byggnation 

av skyddsbarriär vid Aranäs att stå klar under året.  

Kultur & Fritid kommer under året att verkställa utbyte av fyra konstgräsplaner samt byta ut sargen i en 

av kommunens ishallar. Därtill planeras investering i konstnärlig gestaltning samt anläggning av nytt 

utegym.  
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Projekt som beräknas pågå över årsskiftet 

Budgeterade investeringar i Skårbyskolan, ny Omlastningsstation i Duvehed, samt Vallda BMSS (bostad 

med särskild service) beräknas pågå över årsskiftet.  

Inom nämnden för Teknik väntas ett antal projekt i nya Gång- och cykelvägar samt ny Gång- och cykelbro 

vid Inlag att senareläggas. Projekten sker i samspel med Trafikverket som meddelat förskjutningar i 

tidplanerna.  

EXPLOATERINGAR 
Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningsställer mark för bostads- och 

verksamhetsändamål. Verksamheten påverkar den ekonomiska redovisningen på flera sätt. 

Markförsäljningar och erhållna exploateringsersättningar påverkar resultatet de år försäljning sker, 

alternativt när anläggningarna färdigställs. Utbyggnad av tekniska anläggningar påverkar 

investeringsredovisningen och därmed kommunens tillgångar som i sin tur medför årliga avskrivningar.  

I och med ny redovisningsprincip från 2020 intäktsförs erhållna exploateringsersättningar i sin helhet i 

takt med att anläggningen står klar. Tidigare kunde inkomsten periodiseras över samma tid som 

avskrivningen. Följden blir att årets resultat för Kungsbacka kommun kommer att variera påtagligt 

mellan åren. Under 2022 beräknas flertalet exploateringsersättningar att erläggas samt att kommunen 

även säljer mark. Detta sammantaget gör att exploateringsverksamheten stärker resultatet påtagligt 

innevarande år. Exempel på områden där försäljning, alternativt exploateringsersättningar är att vänta 

är inom Aranäs 3, Tingberget, Äskatorp samt Björkris.  

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Samma redovisningsprinciper har i allt väsentligt tillämpats i apriluppföljningen som i helårsbokslutet 

2021. Implementering av finansiell leasing för hyror pågår i enlighet med rekommendationer i samband 

med årsbokslutet 2021.   
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§ 130 Dnr 2022-00048 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (1, 2022) 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2022-03-17 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. I Kungsbacka kommun ska 
kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner som inte 
har beretts färdigt.  

Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de 
motioner som är äldre än ett år. Redovisningen innehåller tre motioner äldre än ett år. 
Svar på dessa motioner beräknas under andra och tredje kvartalet 2022. Utöver det 
innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i kommunfullmäktige i 
slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är inplanerade för politisk 
behandling under det andra kvartalet 2022 och beräknas med andra ord kunna 
besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de väcktes.  

Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt 
inom den angivna ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, 
men inte besvarats till och med den 17 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 144 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-03-17 

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 
Berörda nämnder 
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§ 144 Dnr 2022-00048 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (1, 2022) 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2022-03-17 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. I Kungsbacka kommun ska 
kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner som inte 
har beretts färdigt.  

Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de 
motioner som är äldre än ett år. Redovisningen innehåller tre motioner äldre än ett år. 
Svar på dessa motioner beräknas under andra och tredje kvartalet 2022. Utöver det 
innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i kommunfullmäktige i 
slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är inplanerade för politisk 
behandling under det andra kvartalet 2022 och beräknas med andra ord kunna 
besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de väcktes.  

Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt 
inom den angivna ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, 
men inte besvarats till och med den 17 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-03-17 

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

Redovisning av icke färdigberedda motioner (1, 2022) 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och med 2022-03-17 
till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta 
och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. 
I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner 
som inte har beretts färdigt.  

Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är 
äldre än ett år. Redovisningen innehåller tre motioner äldre än ett år. Svar på dessa motioner beräknas 
under andra och tredje kvartalet 2022. Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som 
väcktes i kommunfullmäktige i slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är inplanerade för 
politisk behandling under det andra kvartalet 2022 och beräknas med andra ord kunna besvaras inom 
ett år eller strax över ett år från att de väcktes.  

Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den angivna 
ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, men inte besvarats till och med den 
17 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-17 

Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-03-17 

 

 

Malin Aronsson   Anders Johansson 

Kommundirektör   Biträdande kommundirektör 
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Redovisning av icke färdigberedda motioner (1, 2022)  

 
Motioner äldre än ett år 

KS/2019-00804 Motion – Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, 
lärare och övrig skolpersonal 
Väcktes:   2019-11-05 
Motionär:  Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne  
    Andersson (SD) 
Remissinstans:  K&F, SE, FG, GA 
Remitterad:  2019-12-16 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2022.  

KS/2020-00923 Motion – Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen 
Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Maj-Britt Rane Andersson (S) 
Remissinstans:  Nämnden för Vård och omsorg 
Remitterad:  2020-12-01 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2022  

KS/2020-01159 Motion – Bygg för framtiden  
Väcktes:   2021-02-02  
Motionär:  Kent Stenhammar (S)  
Remissinstans:  Byggnadsnämnden, Eksta Bostads AB  
Remitterad:  2021-03-02 
Notering:  Svar beräknas Q2, 2022 

 
Motioner – ej äldre än ett år 

KS/2021-00407 Motion – Kompetenslyft – för att främja kvalitét och trygghet 
Väcktes:   2021-04-13  
Motionär:  Eva Borg, Rickard Wäst, Johan Tolinsson (S)  
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2021-05-11 
Notering:  Svar beräknas Q2, 2022 
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KS/2021-00457 Motion – Villkor för gravida kvinnor med Kungsbacka kommun som 
arbetsgivare 
Väcktes:   2021-04-13 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2021-05-11 
Notering:  Svar beräknas Q2, 2022 

KS/2021-00501 Motion – Digital "Fixare" för 65+ samt de med funktionsnedsättning  
Väcktes:   2021-05-04  
Motionär:  Agnetha Ernegård (-)  
Remissinstans:  VO, IF, KTF 
Remitterad:  2021-06-09 
Notering:  Svar beräknas Q2, 2022 

KS/2021-00657 Motion – Forum för samtal och samverkan i frågor som berör 
funktionsnedsatta  
Väcktes:   2021-06-08  
Motionär:  Roger Larsson, Stefan Sundberg (KB)  
Remissinstans:  IF 
Remitterad:  2021-08-17 
Notering:  Svar beräknas Q2, 2022 

KS/2021-00864 Riktlinjer för dagarvode 
Väcktes:   2021-09-07  
Motionär:  Carita Boulwén, Stefan Jägnert (SD)  
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2021-09-28 
Notering:  Svar beräknas Q3, 2022 

KS/2021-00996 Motion – Marknad och torghandel på Kungsbacka Torg  
Väcktes:   2021-11-09 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  TE 
Remitterad:  2021-11-30 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2022.  

KS/2021-00997 Motion – Marknadsföring via storbildsskärm utmed E6:an 
Väcktes:   2021-11-09 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  KLK, enheten kommunikation för förändring 
Remitterad:  2021-11-30 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2022  

KS/2021-01028 Motion – Låt Kungsbackas skolelever få ”Spring i benen” 
Väcktes:   2021-11-09 



KUNGSBACKA KOMMUN 3 (5) 

 

Motionär:  Johan Tholinsson, Magdalena Sundqvist och   
    Rickard Wäst (S)      
Remissinstans:  FG 
Remitterad:  2021-11-30 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2022  

KS/2021-01086 Motion – Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år 
Väcktes:   2021-11-09 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-)  
Remissinstans:  VO, K&F 
Remitterad:  2022-02-08 
Notering:  Svar beräknas Q4, 2022  

KS/2021-01098 Motion – Krav på utdrag ur polisens belastningsregister för anställning 
inom vård och omsorg  
Väcktes:   2021-11-09 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  VO 
Remitterad:  2021-11-30 
Notering:  Svar beräknas till Q4, 2022.  

KS/2021-01101 Motion – Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
Kungsbacka kommun 
Väcktes:   2021-11-09 
Motionär:  Carita Boulwén (SD) 
Remissinstans:  VO  
Remitterad:  2021-11-30 
Notering:  Svar beräknas till Q4 

KS/2021-01154 Öppna restaurangerna på våra äldreboenden 
Väcktes:   2021-12-07  
Motionär:  Johan Tolinson (S) 
Remissinstans:  VO och SE 
Remitterad:  2020-12-21 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2022  

KS/2021-01155 Motion – Närvarorätt / Ersättning för personalföreträdare i politiska 
nämnder 
Väcktes:   2021-12-07  
Motionär:  Johan Tolinson (S)  
Remissinstans:  KLK HR 
Remitterad:  2021-12-21 
Notering:  Svar beräknas Q4, 2022 

KS/2021-01156 Motion – Utveckla ledarskapet i Kungsbacka 
Väcktes:   2021-12-07  
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Motionär:  Johan Tolinson (S) 
Remissinstans:  KLK HR 
Remitterad:  2021-12-21 
Notering:  Svar beräknas till Q4, 2022 

KS/2021-01157 Motion – Bygg i trä 
Väcktes:   2021-12-07 
Motionär:  Eva Borg (S) 
Remissinstans:  BN, SE 
Remitterad:  2022-12-21 
Notering:  Svar beräknas till Q4, 2022  

KS/2021-01193 Motion – Inför kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka 
Väcktes:   2021-12-07 
Motionär:  Carita Boulwén och Hampus Jägnert (SD) 
Remissinstans:  K&F 
Remitterad:  2020-12-21 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2022 

KS/2021-01200 Motion – Klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Torbjörn Andersson (SD) 
Remissinstans:  BN & KTF 
Remitterad:  2022-03-09 
Notering:  Svar beräknas till Q4, 2022 

KS/2022-00065 Motion – Havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Maria Losman (MP) 
Remissinstans:  SE, GA & FG 
Remitterad:  2022-03-09 
Notering:  Svar beräknas till Q4, 2022 

KS/2022-00083 Motion – Fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns verksamheter 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2022-03-01 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023 

 

KS/2022-00096 Motion – Lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
omsorgsboenden 
Väcktes:   2022-02-08 
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Motionär:  Agnetha Ernegård (-)  
Remissinstans:  SE, VO & Eksta 
Remitterad:  2022-03-09 
Notering:  Svar beräknas till Q4, 2022  

KS/2022-00140 Motion – Minska avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri 
busslinje 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Magdalena Sundqvist och Johan Tolinsson (S)  
Remissinstans:  Samhällsbyggnadskontoret 
Remitterad:  2022-03-02 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2022  

KS/2022-00141 Motion – Flytt av Kungsbacka sjukhus 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Roger Larsson (KB)  
Remissinstans:  Samhällsbyggnadskontoret 
Remitterad:  2022-03-02 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023  

KS/2022-00177 Motion – Policy gällande arbetsordning på möten i kommunfullmäktige 
Väcktes:   2022-03-08 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  För fördelning 
Remitterad:   
Notering:   

KS/2022-00206 Motion – Lygnerns vatten värt att värna 
Väcktes:   2022-03-08 
Motionär:  Maria Losman MP 
Remissinstans:  För fördelning 
Remitterad:  - 
Notering:   

KS/2022-00222 Motion – Byggnation av bandyhall i Frillesås 
Väcktes:   2022-03-08 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  För fördelning 
Remitterad:  2022-03- 
Notering:   
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§ 131 Dnr 2022-00191 
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Tjolöholm 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 och revisionsberättelse för 
Stiftelsen Tjolöholm till protokollet.  

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen Tjolöholm ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Lisa Andersson (M) och Eva Borg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Tjolöholm har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
Revisionen bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning ska prövas av kommunfullmäktige som 
huvudman för stiftelsen enligt stiftelsens stadgar § 10. 

Stiftelsen redovisar ett överskott om 238 000 kronor. Pandemin har i likhet med 
föregående år påverkat stiftelsens ekonomi, om än i mindre omfattning. Stiftelsen 
redovisar en omsättning för 2021 som är i nivå med innan pandemin, trots att 
verksamheten bedrivits inom ramen för diverse restriktioner under året. Stiftelsens 
eget kapital uppgick vid utgången av 2021 till 11,1 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03, § 157 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04 
Årsredovisning för Stiftelsen Tjolöholm 2021 inklusive revisionsberättelse EY, 
daterad 2022-03-15 
Revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm 2021, kommunala revisionen,  
2022-04-04 
Granskningsredogörelse 2021 för Stiftelsen Tjolöholm, daterad 2022-03-22 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Tjolöholm 
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§ 157 Dnr 2022-00191 
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Tjolöholm 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 och revisionsberättelse för 
Stiftelsen Tjolöholm till protokollet.  

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen Tjolöholm ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Tjolöholm har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
Revisionen bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning ska prövas av kommunfullmäktige som 
huvudman för stiftelsen enligt stiftelsens stadgar § 10. 

Stiftelsen redovisar ett överskott om 238 000 kronor. Pandemin har i likhet med 
föregående år påverkat stiftelsens ekonomi, om än i mindre omfattning. Stiftelsen 
redovisar en omsättning för 2021 som är i nivå med innan pandemin, trots att 
verksamheten bedrivits inom ramen för diverse restriktioner under året. Stiftelsens 
eget kapital uppgick vid utgången av 2021 till 11,1 miljoner kronor.    

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04 
Årsredovisning för Stiftelsen Tjolöholm 2021 inklusive revisionsberättelse EY, 
daterad 2022-03-15 
Revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm 2021, kommunala revisionen, 2022-04-
04 
Granskningsredogörelse 2021 för Stiftelsen Tjolöholm, daterad 2022-03-22 

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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Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Tjolöholm 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 och revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm till 
protokollet.  

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen Tjolöholm ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Tjolöholm har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Revisionen bedömer att 
stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning ska prövas av kommunfullmäktige som huvudman för 
stiftelsen enligt stiftelsens stadgar § 10. 

Stiftelsen redovisar ett överskott om 238 000 kronor. Pandemin har i likhet med föregående år 
påverkat stiftelsens ekonomi, om än i mindre omfattning. Stiftelsen redovisar en omsättning för 2021 
som är i nivå med innan pandemin, trots att verksamheten bedrivits inom ramen för diverse 
restriktioner under året. Stiftelsens eget kapital uppgick vid utgången av 2021 till 11,1 miljoner kronor.    

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04 
Årsredovisning för Stiftelsen Tjolöholm 2021 inklusive revisionsberättelse EY, daterad 2022-03-15 
Revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm 2021, kommunala revisionen, 2022-04-04 
Granskningsredogörelse 2021 för Stiftelsen Tjolöholm, daterad 2022-03-22 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Tjolöholm  

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Stiftelsens ändamål 
Stiftelsen Tjolöholm bildades 1987 och har sitt säte i Kungsbacka kommun. Stiftelsen har som 
ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom i Kungsbacka och där utveckla för Västsverige 
värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet. 

Allmänt om verksamheten 
Stiftelsens verksamhet består av att, utifrån ett turistiskt perspektiv, bevara och utveckla egendomens 
natur- och kulturvärden genom museiverksamhet, förvaltning av mark, fastigheter, trädgård och 
naturområden samt kompletterande affärsverksamhet som hotell- och restaurangverksamhet samt 
evenemang. 

Verksamheten under året 
Den vid årets början vakanta tjänsten som verkställande direktör för stiftelsen tillsattes den 1 februari 
2021 då Patrik Olderius anställdes. 

Effekten av Coronapandemin har varit påtaglig i alla våra verksamheter. Restriktionerna gjorde att vi 
under större delen av 2021 var tvungna att ställa in event såsom exempelvis sommarteater, Tjolöholm 
Classic Motor och midsommarfirande, avboka bröllop, sluta med visningsverksamhet och begränsa 
antalet besökare i butik, slott och serveringar. 

Tack vare många besökare på området öppnade vi upp våra verksamheter tidigare än vanligt och vi 
hade även fler öppetdagar än tidigare år, vilket påverkat både omsättning och resultatet i alla våra 
affärsdrivande verksamheter. Omsättningsökningen och resultatförbättringen ser vi i våra 
serveringsverksamheter där ökad tillgänglighet, hög leveranskvalitet, effektiv personalplanering och 
råvaruinköp är de bidragande orsakerna. Efterfrågan på att semestra hemma och fly vardagen har 
bidragit till att våra stugor varit bra bokade och helt fullbokade på högsäsongen. 

Under våren kunde vi genomföra en påskäggsjakt utomhus för barn på både ett smittsäkert och 
lönsamt sätt. 

Vi flyttade även butiken till större lokaler i Magasinet för att på ett smittsäkert sätt erbjuda fler kunder 
att vara i lokalen, samtidigt som ytan tillät att vi bättre kunde exponera våra varor vilket ökade 
försäljningen markant. Då Magasinets lokaler inte är vinterbonade flyttades butiken tillbaka efter 
julmarknaden. 

frånvaron av sommarteatern i Magasinet hade vi under sommaren pop-up butiker med olika 
affärsidkare i syfte att öka besöksupplevelsen och få våra besökare att stanna längre. På 
gårdsområdet byggdes även en glassbod för att generera mer intäkter. I mitten på juni när antalet i 
publiken för allmänna tillställningar utomhus ökades upp från myndigheterna erbjöd vi 18 st 
trädgårdskonserter mellan 29 juni till 26 augusti då vi lät svenska artisteliten uppträda och då våra 
gäster på ett smittsäkert sätt kunde umgås och lyssna på bra musik över något att äta och dricka. 

Under hösten lättade restriktionerna för allmänna tillställningar vilket gjorde att vi kunde genomföra 
både skördefest i september och julmarknad under tre helger i november. Vår fastighetsavdelning 
byggde försäljningsbodar inför julmarknaden som vi ställde utomhus och som ökade vår intäkt från 
utställare. Våra julbord och julmiddagar kunde genomföras och påverkades inte nämnvärt av de 
rekommendationer som vid den tidpunkten rådde. 

slottet har utställningen Queen Victoria -Dressed to rule an Empire visats för mer än 23 000 
besökare. Genom att låta vår besökare gå själva så har fler fått tillgång till både utställningen och 
slottet på ett smittsäkert sätt med hjälp av skriftligt material och med guider tillgängliga för frågor. 

Ett arbete med att göra Tjolöholm till ett naturreservat har påbörjats. Murrestaureringen på slottet samt 
fasadrenovering på Annexet har pågått. Förutom utvecklingen av Tjolöholm som en nationellt känd 
besöksträdgård med sin olika typer av trädgårdar har även stort fokus lagts i våra naturområden och 
stigsystem vilket inneburit röjning och nya skyltar. Under året har byparkeringen breddats och där har 
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skapats 20 st ställplatser för husbitar samt fler parkeringsplatser. (Restaurang Storstugan har 
bergvärme installerats. 

Hemestertrenden och att vi rekommenderades att vistas och träffas utomhus på behörigt avstånd 
gynnade oss, våra naturområden, trädgårdar och andra utemiljöer som bidrog till att vi redan i början 
på året såg fler bilar på vår parkering och nya typer av besökare på området, en trend som höll i sig 
och resulterade i närmare 83 000 betalande bilar under året. 

Ekonomi 
Pandemin med påföljande restriktioner har delvis påverkat stiftelsen även under 2021, men i betydligt 
mindre grad än under 2020, då omsättningen halverades jämfört med 2019. Totalt sett har 
omsättningen återhämtat sig till en nivå jämförbar med innan pandemin. Jämfört med 2019 har 
omsättningen ökat med 5 %. 

Däremot har pandemins effekter även under 2021 delvis omfördelat omsättningen mellan 
intäktsslagen. Besöksantalet till Tjolöholm har ökat rejält, och därmed även parkeringsintäkterna som 
ökat med 54 %jämfört med 2019. Däremot har evenemang inte kunnat genomföras under stora delar 
av året vilket innebär att exempelvis intäkterna för uthyrning av mark och lokaler fortfarande ligger på 
än låg nivå jämfört med innan pandemin. 

Det största intäktsslaget är mat och dryck, vilket har ökat med 1 %trots uteblivna evenemang som 
bröllop, sommarteater med mera. Varuförsäljningen ibutiken, som under större delen av året flyttade 
till en större lokal, har ökat med 39 %jämfört med 2019, och logiintäkterna för boendet har ökat med 
62 %jämfört med 2019. 

På kostnadssidan är personalkostnaderna den största posten och den har ökat med 8%jämfört med 
2019. 

Fastighetsprojekten finansieras med byggnadsvårdsmedel och medlen avräknas i takt med att 
projekten genomförs. Intäktssidan återfinns i resultaträkningen under posterna Aktiverat arbete för 
egen räkning samt Byggnadsvårdsbidrag inot 1. 

Årets resultat är +238 kkr. För 2021 begärdes och erhölls, liksom för 2020, med anledning 
coronakrisen en garanti från Kungsbacka kommun på maximalt 7 milj kr, att användas vid behov. 
Stiftelsen har inte begärt ut någon ersättning utifrån garantin och likviditeten är vid årets utgång god. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Utöver pandemins effekter har inga väsentliga händelser noterats under räkenskapsåret. 

Ekonomisk översikt 
2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 27 726 13 337 26 465 23 273 
Resultat efter finansiella poster 238 -2 631 576 -1 034 
Avkastning på eget kapital, % 2 -24 4 -8 
Balansomslutning 28 086 22 141 25 075 31 615 
Soliditet, °/a 39 35 42 41 
Antal anställda 39 29 38 41 

För definition av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper 

22 908 
46 

28 893 
48 
34 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar 
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Resultaträkning 
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Belopp i kkr Not 2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31 

Nettoomsättning 27 726 13 337 
Aktiverat arbete för egen räkning 9 1 436 
Bidrag 7 10 495 7 629 
Övriga rörelseintäkter 83 202 

38 313 22 604 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror -4 348 -1 995 
Övriga externa kostnader -12 418 -6 622 
Personalkostnader 2 -20 549 -15 861 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -768 -757 

-38 083 -25 235 

Övriga rörelsekostnader -3 -9 

Rörelseresultat 227 -2 640 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 14 12 
Räntekostnader -3 -3 

11 9 

Resultat efter finansiella poster 238 -2 631 

Årets resultat 238 -2 631 
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4(11) 

Belopp i kkr Not 2021-72-37 2020-12-37 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 4 13 670 13 834 
Inventarier, verktyg och installationer 5 2 304 2 489 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 6 - -

15 974 16 323 

Summa anläggningstillgångar 15 974 16 323 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Färdiga varor och handelsvaror 652 423 

652 423 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 586 10 
Övriga fordringar 288 179 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 672 868 

1 546 1 057 

Kassa och bank 9 914 4 338 

Summa omsättningstillgångar 12 112 5 818 

SUMMA TILLGÅNGAR 28 086 22 141 



Stiftelsen Tjolöholm 
849400-4578 

Balansräkning 
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Belopp i kkr Nof 2021-12-31 2020-12-37 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Stiftelsekapital 10 500 10 500 

10 500 10 500 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 330 2 961 
Årets resultat 238 -2 631 

568 330 

Summa eget kapital 11 068 10 830 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och 
liknande förpliktelser 3 161 2 962 

3 161 2 962 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 2 242 1 069 
Skatteskulder - 33 
Övriga skulder 1 717 673 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 467 2 325 
Mottagna ej använda bidrag 7 6 431 4 249 

13 857 8 349 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 086 22 141 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Överföring av föregående års resulat 
Årets resultat 
Vid årets slut 

Stiftelsekapital Balanserat resultat Årets resultat 

10 500 2 961 -2 631 
-2 631 2 631 

238 

10 500 330 238 
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Tilläggsupplysningar 

Belopp i kkr om inget annat anges. 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre företag. 

6(11) 

Värderingsprinciper 
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. 

Redovisning av intäkter 
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att 
företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida 
medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt 
plan och eventuella Hedskrivningar. 

Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Anläggningstillgångar % per år 

K-märkta byggnader 0 
Övriga byggnader och markanläggningar 3,3-10 °/o 
Inventarier, verktyg och installationer 10-33 °/o 

För att anpassa redovisningsprinciperna iStiftelsen Tjolöholm till Svenska Kommunförbundets 
rekommendationer, är nyttjandeperioden för byggnader som är K-märkta eller motsvarande satt som 
obegränsad. 

Från 2017 redovisas erhållna bidrag eller insamlade medel ämnade för att finansiera 
anläggningstillgångar som en avgående post från anskaffningsvärdet och minskar därmed direkt det 
avskrivningsbarn beloppet. Den förändrade principen har genomförts i syfte att uppnå en ökad 
överskådlighet och för att förenkla redovisningen. 
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849400-4578 

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Avkastning på eget kapital (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt). 

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Soliditet (%) 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Antal anställda 
Medeltalet anställda under räkenskapsåret. 
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849400-4578 

Noter 

Belopp i kkr om inget annat anges. 

Not 1 Bidrag 
2021-01-01- 2020-07-01-
2021-12-37 2020-12-37 

Kungsbacka kommun, driftsbidrag 5 279 5 213 
Byggnadsvårdsbidrag 3 987 1 011 
Region Halland, utvecklingsbidrag 510 500 
Övriga bidrag 719 905 

Summa 10 495 7 629 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
2021-01-01- 2020-07-01-
2021- 7 2-31 2020-12-31 

Män 15 14 
Kvinnor 24 15 

Totalt 39 29 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
2027-01-01- 2020-D 1-01-
2021-72-31 2020-12-31 

Löner och andra ersättningar: 14 789 11 395 
Sociala kostnader 5 394 4 292 
(varav pensionskostnader) 781 1 054 

Totala löner, andra ersättningar, 
sociala kostnader och pensionskostnader 20 182 15 686 

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

2021-01-01- 2020-01-01-
2021-72-37 2020-12-37 

Byggnader och mark 164 164 
Inventarier, verktyg och installationer 604 593 

Summa 768 757 
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Not 4 Byggnader och mark 
2021-12-31 

s(~~) 

2020- 7 2-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
- vid årets början 18 619 18 619 
- årets inköp - -
- utrangeringar - -

18 619 18 619 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
- vid årets början -4 786 -4 622 
- årets avskrivning enligt plan -163 -164 

-4 949 -4 786 
Redovisat värde vid årets slut 13 670 13 833 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
2021-12-37 2020-72-37 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 7 764 7 360 
-Nyanskaffningar 420 404 
-Avyttringar och utrangeringar -54 -

8 130 7 764 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -5 275 -4 682 
-Avyttringar och utrangeringar 54 -
-Årets avskrivning enligt plan -604 -593 

-5 825 -5 275 
Redovisat värde vid årets slut 2 305 2 489 

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
anläggningstillgångar 

2021-12-31 2020- 7 2-3 7 
-Vid årets början 9 237 6 888 
-Nyanskaffningar 1 040 2 349 
-Ömklassificeringar -10 277 
-Vid året slut - 9 237 

Fastighetsbidrag som i balansräkningen avräknats mot anläggningar under uppförande 
-Vid årets början 9 237 6 888 
-Vid årets slut - 9 237 

Se även redovisnings- och värderingsprinciper. Värdet i balansräkningen på bidragsfinansierade 
anläggningar avräknas löpande mot erhållna bidrag och värdet i balansräkningen är därför 0. 



Stiftelsen Tjolöholm 10(11) 
849400-4578 

Not 7 Mottagna ej använda bidrag 
2021-07-01-
2021-12-31

Avräknat mot 
pågående 

Fastighetsbidrag Övriga bidrag nyanläggningar Summa 
Vid årets början 12 903 583 -9 237 4 249 
Under året erhållna bidrag 7 014 7 014 
Bidrag som redovisas som 
avgående post från 
anskaffningsvärdet 
på anläggningstillgångar -9 519 
Bidrag avräknade 
i resultaträkningen -3 987 -563 
Vid årets slut 6 411 20 

Not 8 Eventualförpliktelser och ansvarsförbindelser 

Not 9 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har noterats efter balansdagen. 

9 237 -282 

-4 550 
6 431 

2021-72-37 2020-12-31 
Inga Inga 



REVISIONSBERÄTTELSE 

Till styrelsen i Stiftelsen Tjolöholm, org.nr 849400-4578 
Till Kungsbacka kommunfullmäktige för kännedom 

Vi har granskat Stiftelsen Tjolöholm under år 2021. Vi har planerat och genomfört 
granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att stiftelsens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Uttalande 

Vi bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot styrelsen 
och dess ledamöter föreligger därmed inte. 

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till stiftelsens styrelse. 

~ It itsegård 
Av kommunfullmäktige 
utsedd le 

Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

Christine Lindeberg 
Av kommunfullmäktige 

ekmannarevisor 

Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

gren ~ 
fullmäktige 

utsedd lekmannarevis~ 

Hans-Åke Fryklund 
Av kommunfullmäktige 

Bo Regner 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 



 Granskningsredogörelse för 2021 
 Genomförd på uppdrag av lekmannarevisionen 
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1. Granskningsinriktning 

1.1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige har antagit stadgar för Stiftelsen Tjolöholm. Enligt stadgarna ska 
styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av kommunfullmäktige utsedda revisorer 
(fortsatt benämnda som lekmannarevisorer). Lekmannarevisorernas granskning ska enligt 
kommunallagen utföras enligt God revisionssed. Lekmannarevisorerna har beslutat att 2021 
genomföra en grundläggande granskning av Stiftelsen Tjolöholm. Därtill ska även 
rekommendationer som lekmannarevisorerna ställt till Stiftelsen Tjolöholm under de tre 
senaste årens granskningar följas upp. 

1.2. Syfte  
Syftet är att genomföra en grundläggande granskning och bedöma om Stiftelsen Tjolöholm 
sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om stiftelsens interna 
kontroll är tillräcklig. Därtill syftar granskningen till att följa upp de rekommendationer som 
lekmannarevisorerna ställt till Stiftelsen Tjolöholm under de tre senaste årens granskningar. 

1.3. Ansvarig styrelse och avgränsning 
Granskningen avser styrelse och VD för Stiftelsen Tjolöholm. Granskningen avgränsar sig till 
en översiktlig granskning av stiftelsens ändamålsenlighet, ekonomiska skötsel och interna 
kontroll. Lekmannarevisorerna granskar inte stiftelsens redovisning eller interna kontroll i 
redovisningsfrågor. 

1.4. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 1. 

1.5. Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervju. Källförteckning framgår 
av bilaga 1. Samtliga intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 
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2. Granskningsresultat 2021 

2.1. Väsentliga händelser under året 

I februari 2021 tillträdde ny VD för stiftelsen. Stiftelsen har under de senaste två åren haft en 
tillförordnad VD.    

VD och styrelsepresidium uppger i intervju att pandemin fortsatt varit en utmaning under 2021. 
Verksamheten har anpassats utifrån gällande restriktioner. Det beskrivs att stiftelsen under 
pandemin anordnat andra typer av evenemang. Exempelvis har utomhuskonserter anordnats 
och besökare har haft möjlighet att röra sig fritt inne i slottet istället för guidade visningar. 
Antalet besökare under året uppges ha ökat jämfört med föregående år.  

I likhet med 2020 ansökte stiftelsen under 2021 om en garanti om 7 miljoner kronor från 
kommunstyrelsen mot bakgrund av prognostiserat underskott till följd av pandemin.  

2020 års utställda garanti nyttjades inte. Det underskott på 7 mnkr som befarades under 2020 
uppgick till -2,6 mnkr. Underskottet för år 2020 uppgåendes till 2,6 mnkr finansierades 
uteslutande av stiftelsens egna kapital. Inte heller garantin för 2021 behövde nyttjas.  

Resemagasinet Vagabond publicerade en artikel där de listade Europas åtta vackraste 
trädgårdar där Tjolöholms slott var en av dessa trädgårdar man skulle besöka. VD beskriver 
att intresset för att besöka Tjolöholm från utlandet har ökat. Det finns förfrågningar så långt 
fram som 2023 för att besöka Tjolöholm.   

2.2. Styrning, uppföljning och ägardialog 

Stiftelsen styrs av stiftelsens vision 2030, affärsplaner och verksamhetsplan enligt nedan: 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Stiftelsens målstyrningskedja. 
 
Visionen som fastställdes under december 2017 tar sikte på år 2030 och anger att: 

 Tjolöholms Slott är ett välkänt natur- och kulturhistoriskt besöksmål som lockar 
besökare från hela Norden och kraftigt bidrar till en positiv tillväxt för regionens 
turismnäring. 

 Tjolöholms Slotts bedriver kompletterande affärsverksamhet med god lönsamhet som 
utgår från stiftelsens stadgar och på ett affärsmässigt sätt samordnar, marknadsför och 
konceptutvecklar ett upplevelse- och produktutbud som är knutet till egendomens 
natur- och kulturvärden. Den kompletterande affärsverksamheten genererar ett 
ekonomiskt överskott till driften av egendomen. 

Vision 2030 

Affärsplaner  

Verksamhetsplan 2021 



 
 

4 

I visionen anges även fem fokusområden samt de ekonomiska förutsättningar som stiftelsen 
har. Stiftelsens vision utgår ifrån kommunens vision och det finns en koppling till de områden 
som lyfts i kommunens vision.  

Stiftelsen har därtill antagit två affärsplaner, en övergripande affärsplan från 2012 samt en 
affärsplan för evenemang. Affärsplanerna revideras löpande och utgår ifrån tidigare vision, 
Vision 2020. Vision 2020 överensstämmer i stort med ny vision för 2030. 

I verksamhetsplan 2021 bryter stiftelsen ned affärsplanen till totalt sex prioriterade fokus-
områden. Därtill finns åtta prioriterade mål för året. Utöver de prioriterade fokusområdena och 
de prioriterade målen finns övergripande och specifika mål för de sex affärsområdena Staben, 
Egendom & Vaktmästeri, Trädgård & Natur, Kultur & Program, Evenemang samt Kafé & 
Restaurang. Enligt styrelsens ordförande och vice ordförande fungerar styrningen av stiftelsen 
på ett tillfredsställande sätt. 

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen under 2021. Av protokoll framgår att styrelsen 
löpande under året fått information om stiftelsens verksamhet däribland pandemins effekter. 
Därtill har styrelsens presidium genomfört ett antal presidiemöten tillsammans med VD.  

Utöver den löpande verksamhetsuppföljningen har styrelsen behandlat delårsrapport per april 
samt augusti. Styrelsen behandlar därtill årligen stiftelsens årsredovisning. Delårs-rapporterna 
innehåller en kortfattad analys och uppföljning av resultat- och balansräkning samt en finansiell 
rapport. Vidare erhåller styrelsen en uppföljning av ett antal verksamhetsnära nyckeltal vid 
behandlingen av delårsrapporterna. Styrelsepresidium uppger i intervju att uppföljningen av 
verksamheten och ekonomin har förbättrats jämfört mot föregående år. VD skickar månadsvis 
ett ”VD-brev” till styrelsen, ledningsgrupp i kommunen samt stiftelsens anställda som gör 
nedslag i verksamheten och innehåller trendkurvor per affärshetsområde. 

Vid intervju framgår att samverkan och dialog med kommunen, Region Halland och 
Länsstyrelsen fungerar väl.  

2.2.1. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning har stiftelsen en fungerade process för målarbetet. Detta genom att 
stiftelsens målarbete utgår från visionen som därefter bryts ned i affärsplaner. Utifrån 
affärsplanerna finns en verksamhetsplan som styrelsen antar årligen.  

Enligt vår bedömning har styrelsen säkerställt en återkommande uppföljning av ekonomi och 
verksamhet under året. Styrelsen erhåller delårsrapporter vid två tillfällen under året. Därtill 
behandlar styrelsen årligen årsredovisningen för stiftelsen. I delårsrapporterna och 
årsredovisningen följs stiftelsens ekonomi upp. Därtill erhåller styrelsen återkommande 
verksamhetsuppföljning vid styrelsesammanträdena samt en uppföljning av ett antal 
verksamhetsnära nyckeltal vid behandlingen av delårsrapporterna. Vidare uppdaterar VD 
styrelsen och kommunen månadsvis om verksamheten.   

Vår bedömning är att styrelse och VD under året bedrivit verksamheten i enlighet med 
stiftelsens ändamål. Av stiftelsens stadgar framgår att stiftelsen har som ändamål att äga och 
förvalta Tjolöholms egendom och utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom 
kulturområdet för turism och friluftsliv. Stiftelsen har under året arbetat med att förvalta 
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Tjolöholms egendom samt anpassat verksamheten för att möjliggöra att arrangera olika former 
av aktiviteter för att främja turism och friluftsliv trots rådande pandemi.  

2.3. Riskanalys och intern kontroll 

Stiftelsen har ett reglemente för intern kontroll. Reglementet beskriver arbetet med 
riskbedömning, vad internkontrollplanen ska innehålla samt ansvarsfördelning för intern-
kontrollarbetet. Enligt reglemente ska stiftelsen årligen anta en plan för intern kontroll samt 
följa upp föregående års plan. Stiftelsens styrelse har enligt reglementet det övergripande 
ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 

Vid sammanträdet i september 2020 genomförde styrelsen en riskanalys inför 2021 års 
kontrollplan. Styrelsen antog internkontrollplan för 2021 vid sammanträdet i december 2020. 
Internkontrollplanen består av fyra kontrollpunkter, däribland arbetsmiljö, rutiner för utbetalning 
av löner, representation samt Dataskyddsförordningen GDPR. I samband med riskanalysen 
reviderades inför 2022 års kontrollplan följdes kontrollplanen för 2021 upp av styrelsen i 
september 2021.  

2.3.1. Vår bedömning 

Vår bedömning är att stiftelsen i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 
Granskningen visar att styrelsen antagit en internkontrollplan för 2021 som utgår från en 
riskanalys.  

2.4. Årets resultat 

För verksamhetsåret 2021 redovisar stiftelsen ett positivt resultat om 238 000 kronor. Under 
2020 halverades omsättningen jämfört med 2019 på grund av pandemin. Under 2021 har 
omsättningen återhämtat sig till en nivå jämförbar med innan pandemin. Jämfört med 2019 har 
omsättningen ökat med fem procent.  

2.5. Vår bedömning 
Vår bedömning är att styrelse och VD bedrivit stiftelsens verksamhet på ett huvudsakligen 
ekonomiskt tillfredsställande sätt.  
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3. Sammanfattande bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att stiftelsens interna kontroll är tillräcklig. 

Vi lämnar inga rekommendationer till styrelse och VD.  

 
 
Göteborg den 22 mars 2022 
 
    

 

                  
Andreas Haugen    Karin Knutsson  
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
 

 
Mikaela Bengtsson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Revisionskriterier 
Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och 
fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Stiftelselag (1994:1220) 2 kap. om styrelsens och VD:s ansvar för förvaltningen 
 Kommunallagen (2017:725) 10 kap. 6 § om fullmäktiges ansvar för kommunala 

stiftelser 
 Stadgar för Stiftelsen Tjolöholm 
 Kungsbacka kommuns bestämmelser som avser stiftelser och kommunkoncernen 
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Bilaga 2: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Gruppintervju med VD och styrelsens presidium, 2022-01-27 

Dokumentation 

 Affärsplan Evenemang  
 Affärsplan Tjolöholms slott 
 Begäran om garanti 2020 och 2021 
 Delårsrapport med verksamhetsanalys per april 2021 
 Delårsrapport med verksamhetsanalys per augusti 2021 
 Handlingsplan Covid-19, 2021 
 Internkontrollplan och riskbedömning 2021 
 Reglemente intern kontroll 
 Stadgar för Stiftelsen Tjolöholm 
 Styrelsens och verkställande direktörs instruktioner 
 Styrelseprotokoll för 2021 
 Verksamhetsplan 2021 
 Vision 2030 
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§ 132 Dnr 2022-00352 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Halland 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i Halland 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Eva Borg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg, 
Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet 
har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i 
behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.  

Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och medlemmarna 
ska pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.  

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess 
styrelse. 

Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet Halland 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.  

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt god redovisningssed.  

Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen och dess 
ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-10, § 168 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Halland, daterad 2022-03-23 
Revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet i Halland, daterad 2022-03-23 
 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-05-31 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet i Halland 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-05-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 168 Dnr 2022-00352 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Halland 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i Halland 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg, 
Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet 
har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i 
behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.  

Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och medlemmarna 
ska pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.  

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess 
styrelse. 

Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet Halland 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.  

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt god redovisningssed.  

Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen och dess 
ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Halland, daterad 2022-03-23 
Revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet i Halland, daterad 2022-03-23 

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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Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Halland 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och 
Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att 
utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till 
personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.  

Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och medlemmarna ska pröva frågan om styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet.  

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess styrelse. 

Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet Halland bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen 
varit tillräcklig.  

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god 
redovisningssed.  

Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda.  

Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter ska beviljas 
ansvarsfrihet. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Halland, daterad 2022-03-23 
Revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet i Halland, daterad 2022-03-23 

 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet i Halland 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 133 Dnr 2022-00190 
Årsredovisning 2021 för Eksta Bostads AB och Tempohus Kungsbacka 
AB 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelser och 
lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Eksta Bostads AB samt Tempohus 
Kungsbacka AB till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Eksta Bostads AB har överlämnat årsredovisning för koncernen samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 
verksamhetsåret 2021. Årsredovisning för Tempohus Kungsbacka AB inklusive 
revisionsberättelse ingår också i ärendet.   

I revisionens granskningsrapporter görs bedömningen att verksamheten skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den 
interna kontrollen varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03, § 158 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-21  
Eksta Bostads AB:s årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse, 2022-04-13 
Tempohus Kungsbacka AB:s årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse,  
2022-04-13  
Granskningsrapport 2021 Eksta Bostads AB, 2022-03-22  
Granskningsrapport 2021 Tempohus Kungsbacka AB, 2022-03-22  
Granskningsredogörelse 2022 Eksta Bostads AB och Tempohus AB, daterad  
2022-03-22 

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 
Eksta Bostads AB och Tempohus Kungsbacka AB 
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§ 158 Dnr 2022-00190 
Årsredovisning 2021 för Eksta Bostads AB och Tempohus Kungsbacka 
AB 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelser och 
lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Eksta Bostads AB samt Tempohus 
Kungsbacka AB till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Eksta Bostads AB har överlämnat årsredovisning för koncernen samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 
verksamhetsåret 2021. Årsredovisning för Tempohus Kungsbacka AB inklusive 
revisionsberättelse ingår också i ärendet.   

I revisionens granskningsrapporter görs bedömningen att verksamheten skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den 
interna kontrollen varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-21  
Eksta Bostads AB:s årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse, 2022-04-13 
Tempohus Kungsbacka AB:s årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse, 2022-04-
13  
Granskningsrapport 2021 Eksta Bostads AB, 2022-03-22  
Granskningsrapport 2021 Tempohus Kungsbacka AB, 2022-03-22  
Granskningsredogörelse 2022 Eksta Bostads AB och Tempohus AB daterad 2022-
03-22 

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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Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Årsredovisning 2021 för Eksta Bostads AB och Tempohus Kungsbacka AB 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelser och 
lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Eksta Bostads AB samt Tempohus Kungsbacka AB till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Eksta Bostads AB har överlämnat årsredovisning för koncernen samt revisionsberättelse och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2021. Årsredovisning för Tempohus 
Kungsbacka AB inklusive revisionsberättelse ingår också i ärendet.   

I revisionens granskningsrapporter görs bedömningen att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-21  
Eksta Bostads AB:s årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse, 2022-04-13 
Tempohus Kungsbacka AB:s årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse, 2022-04-13  
Granskningsrapport 2021 Eksta Bostads AB, 2022-03-22  
Granskningsrapport 2021 Tempohus Kungsbacka AB, 2022-03-22  
Granskningsredogörelse 2022 Eksta Bostads AB och Tempohus AB daterad 2022-03-22 

Beslutet skickas till 
Eksta Bostads AB 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev  76,0 Mkr (118,7 Mkr) 

Bostadshyrorna höjdes med i snitt  1,1 % (1,7%)

Underhållsinsatser genomfördes för   54,0 Mkr (63,4 Mkr) 

Investeringarna uppgick till 290 Mkr (293 Mkr) 

Soliditet   14,93 % (14,06 %) 

Justerad soliditet    41,34 % (36,04 %) 

Energianvändning normalårskorrigerad A-tempsyta  89 kWh/m² och år  

(89 kWh/m²) 

Producerad solenergi     2,92 GWh (2,95 GWh) 



Stinas äng, Åsa

Stinas äng i Åsa
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Det innebär att många i Kungsbackabor hyr våra lägenheter 
samt att många har sin arbetsplats eller skolgång i våra  
lokaler. Från Kullavik i norr till Frillesås i söder, från Förlanda i 
öst till Vallda i väst hittar man våra bostäder och lokaler.  
Eksta är medlem i Sveriges Allmännytta (fd SABO), arbetsgi-
varorganisationen Fastigo samt inköpsorganisationerna HBV 
och SKR Kommentus. 

Vi arbetar sedan länge strategiskt och verksamhetsdrivet 
med satsningen på och utvecklingen av solenergi.  
Vi värmer vatten och producerar el genom solfångare och  
solcellspaneler som är placerade på taken och på marken. 
Våra panncentraler är lokalt placerade och vi producerar 
värme och varmvatten genom att uteslutande använda  
biobränslen som källa för uppvärmning. 

Om oss
Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostadsföretag. Vi äger och förvaltar  
3.278 hyresrätter och 100 lokaler i form av vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder,  
vårdcentraler, Fjärås Centrum, Kullaviks centrum, förskolor, skolor mm. Bolaget har även  
värmeproduktion i form av biobränsleanläggningar som förser egna fastigheter samt 
externa med energi. 

Utsikt från våning 5 Rosengatan
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Våra värderingar utgör grunden för hur vi ska vara mot  
varandra, våra hyresgäster och samarbetspartners. Som  
stöd i vardagen finns rutiner, riktlinjer och policyer. Utan att 
göra avkall på våra principer har vi under det gångna året 
fortsatt att hitta nya arbetssätt och sätt att mötas i Corona-
pandemins spår, enligt Nöjd Kund Index (NKI) har vi lyckats 
väl och vi behåller förstaplatsen för andra gången i rad.

Målarbetet bland personalen är en del av förutsättningen för 
att Eksta också i fortsättningen skall uppfylla verksamhetens 
mål. Målen har sitt ursprung i ägardirektiven samt bolags- 
styrelsens vision. 

Eksta Bostads AB har under flera år genomfört ett målarbete  
på bred front. Den nuvarande målperioden sträcker sig från  
2020-01-01 till 2022-12-31 och den styr våra handlingsplaner.  
Ständig utveckling och en lärande organisation är några av  
nyckelorden. Det målinriktade arbetssättet är viktigt för att få  
delaktighet och en gemensam syn på inriktning och framtid.

Bolagsmålen är direkt i linje med styrelsens mål och affärsidé 
som i sin tur kommer ifrån visionen och ägardirektiven.  
Genom att ha en röd tråd från handlingsplan på individ- och 
avdelningsnivå till Kommunens ägardirektiv, säkerställer vi  
att direktivet får direkt påverkan på verksamheten. 

Vision och mål
EKSTA FRAMTIDENS BOENDE - i framkant för ett miljöklokt och tryggt Kungsbacka
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V I S I O N
EKSTA FRAMTIDENS BOENDE

- i framkant för ett miljöklokt och tryggt Kungsbacka

VÄ R D EG R U N D
Vi vill fortsätta att vara goda ambassadörer för Eksta

Vi vill vara öppna, engagerade, delaktiga, lojala och ta eget ansvar
Vi vill uppnå ett gott och tryggt arbetsklimat och vara bra arbetskamrater

Vi skall vara medvetna om att vi är varandras arbetsmiljö
Vi skall vara en lärande organisation och ta hjälp av varandra

Förvaltning

Vi skall vara den kvalitetsmässigt mest 
attraktiva hyresvärden i Kungsbacka
 
Vårt arbetssätt skall ge fler och mer nöjda hyres-
gäster/kunder.

Vårt arbetssätt skall kvalitets- och värdesäkra 
våra fastigheter.

Vi skall alltid sträva efter förbättringar och vara 
öppna för förändringar.

Byggproduktion

Vi skall bygga för en hållbar förvaltning och 
bidra till kommunens behov av bostäder
 
Vi skall verka för en minimerad klimatpåverkan i 
vår byggnation.

Vi skall driva utvecklingen inom partnering-
samverkan och energieffektivt byggande. 

Vi skall stärka vår roll som förvaltarbyggherre 
och verka utmanande inom bygg- och 
planprocessen.

Ekonomi

Vi skall verka för bolagets långsiktiga 
ekonomiska tillväxt
 
Vi skall hushålla med bolagets resurser och 
förbättra bolagets driftnetto.

Vi skall verka för att stärka hyresrätten som 
attraktiv upplåtelseform.

Vi skall ha effektiva och rationella rutiner för att 
tåla granskning.

Miljö och hållbarhet

Vi skall vara ledande i arbetet för en 
miljöklok energianvändning
 
Vårt arbetssätt skall minska vår miljöpåverkan 
och vår energianvändning.

Vi skall öka produktionen och användandet av 
förnybar energi.

Vårt arbetssätt skall främja ökat intresse,  
nytänkande och innovation.

FO K U S O M RÅ D E N

Organisation
 

Vi skall stärka vårt varumärke och vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Vi vill värna vår värdegrund.

Vi vill utvecklas på individ- och gruppnivå.

Vi skall bygga handlingskraftiga samverkande team.

Mål 2020-2022



 
Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 2 1

 
b y g g  |  s i d a  8

Byggverksamheten

Processen att utveckla råmark till färdiga bostäder är lång 
och krävande. Flera av de byggprojekt som kommer att  
startas inom de närmaste åren är resultatet av tidigare  
strategiska markköp. För att vi också ska kunna leverera i 
framtiden är köp av mark alltid viktigt och aktuellt. Detta 
innebär bland annat att vi också har  långsiktiga samarbeten 
med andra byggherrar och markägare för att uppnå gemen- 
samma mål. Det skall resultera i cirka 75 nya hyresrätter  
årligen de närmaste åren. 

År 2021 har två nybyggnadsprojekt färdigställts, ett i Förlanda 
och ett i Frillesås. Här har vi tillskapat trivsamma hyresrätter 
utan att göra avkall på hållbarheten. Vi försöker att vara star-
ka, utmanande och engagerade i vår roll som byggherre. Det 
innebär bland annat att vi till stor del utför upphandling och 
projektledning i egen regi. Kontrollansvaret, enligt PBL, i våra 
projekt sköts av vår egen personal. Att vi är delaktiga i alla 
byggprojektens delar ger ett stort mervärde och säker- 
ställer förvaltningskvaliteten på slutprodukten. Vidare har 
även byggprojektledare certifierats som besiktningsman. 

Samtlig nyproduktion drivs på totalentreprenad i partnering- 
samverkan. Samverkansformen är ett strukturerat arbetssätt 
som syftar till att samverka och utnyttja entreprenörers och 
konsulters gemensamma kompetens redan i ett tidigt skede. 
En av kvalitetsmätningarna som görs är en studie av verkligt  
uppmätta värden jämfört med projekterade värden avseende  
energiprestandan. Resultatet visar att byggnaderna uppfyller 
beräknade värden eller bättre än beräknat. Nöjda hyresgäs-
ter och andel garantianmärkningar är andra parametrar. De 
positiva resultaten stärker oss i meningen att partnerings-
amverkan med rätt partners är ett framgångsrikt arbetssätt, 
som medför hållbara lönsamma förvaltningsobjekt med hög 
hyresgästnöjdhet. 

I varje nyproduktionsprojekt avsätter medverkande entrepre-
nörer ekonomiska medel för att främja innovation och  
nytänkande inom energieffektivt byggande eller solenergi. 
Det har gett flertalet nya spännande lösningar som senare 
har kunnat användas och utvecklas i andra byggprojekt. 

År 2021 färdigställdes 42 lägenheter fördelat på två olika 
projekt:  
Det första bostadsprojektet var Förlanda etapp två på Kyrk-
stigen, en utveckling av en gammal detaljplan där etapp ett 
byggdes i mitten av nittiotalet. I och med att vatten och av-
lopp nyligen byggdes ut till området fanns förutsättningar för 
en etapp två där efterfrågan överträffade förväntningarna.  

Det andra bostadsprojektet var Rya Ängar, Boställets väg,  
Frillesås. Genom ett nära och konstruktivt samarbete med  
kommunens förvaltningar kunde byggnationen av 26 lägen-
heter genomföras före detaljplanen vunnit laga kraft. Det har 
resulterat i lägenheter med rimlig nyproduktionshyra.

  

Detaljplanen som förväntas bli klar våren 2022 innefattar 
också en etapp två med lika många lägenheter samt en  
etapp tre  med mer radhusliknande byggnader.  

 

Ytterligare ett byggprojekt som färdigställdes under året  
var vår nya biobränsleanläggning i Frillesås. Den nya  
anläggningen ersatte den befintliga på Trädgårdsvägen 
som uppnått sin tekniska livslängd. Under 2022 kommer vi 
att ta vara på ytan och bygga om den gamla centralen till två 
lägenheter. Kapaciteten på den nya anläggningen är högre, 
vilket medför att vi kan ansluta fler kunder framöver.  

Projektet Rossared Fjärås med ca 50 lägenheter var planerat 
att starta under hösten 2021. Tyvärr har det blivit försenat på 
grund av överklaganden. Det är vår förhoppning att start kan 
ske under våren 2022.   

Pågående projekt har varit: 
•  Björkris vård- och omsorgsboende, färdigställande  
   december 2022, 120 lägenheter,  
•  Ombyggnad av lokalyta på Andreas väg, Vallda,  
   tre lägenheter. 
•  Ombyggnad av lokal på Östergatan, centrum,  
   två lägenheter.   
 

Silos till nya  

biobränsleanläggningen 

 i Frillesås

Eksta har en ambitiös nybyggnadsportfölj som innehåller nybyggnadsprojekt som kan  
realiseras inom de närmaste tre åren. 
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Planen för år 2022 innehåller byggstart för ytterligare drygt 
100 lägenheter, Rossared 5:18 i Fjärås är först ut och sedan 
etapp II Rya Ängar Frillesås och Algusered Särö med ca 30 
lägenheter.  

Vi fortsätter att utveckla vårt befintliga koncepthus, fyrbohus. 
Det är numera än mer flexibelt och kan innehålla fler lägen-
hetstyper samt anpassas till att klara kraven för statligt stöd.  
I dagens läge kan Fyrbohuset utökas till sex lägenheter,  
Fyrbo+, vilket har byggts i Kolla Parkstad och kommer att 
byggas på Rya Ängar. 

 
Planprocesser  
Eksta är involverade i flertalet planprocesser. Syftet är att det 
skall resultera i att tillströmningen av lägenheter till Bostads-
förmedlingen blir stabil. 

Åsa Stockalid är i slutskedet och förväntas vinna laga kraft 
vintern 2022. Detaljplanen innefattar ca 90 bostäder, Vi kom-
mer att genomföra projektet ihop med andra byggherrar. 

I övrigt arbetar vi brett för att minska kostnadsutvecklingen 
vid nyproduktion så att våra hyresrätter kan bli tillgängliga 
för alla. En ökad prefabriceringsgrad och standardisering 
av byggprocessen är ett led i att försöka minska de ökade 
byggkostnaderna där främst materialpriserna stigit kraftigt 
under året. De ökade byggmaterialkostnaderna, bristen på 
transparens och möjligheten att påverka är oroande och 
kommer att behöva utmanas framöver. Det kan till exempel 
göras i samverkan med andra bolag och inköpsorganisa-
tioner eller genom att hitta nya innovativa inköpskanaler/
inköpsprocesser utan allt för många mellanhänder.

 
Mål nyproduktion  
Ett av våra mål är att vi skall verka för en minimerad klimat-
påverkan i vår byggproduktion. Det är uppfyllt under året i 
och med att vi numera ställer krav i upphandlingen att även 
byggproduktionsskedet skall minimera CO2 avtrycket. Den 
nya regleringen kring klimatdeklarationer träder i kraft i ja-
nuari 2022. Den innebär att vi som byggherre ska redovisa 
den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så 
kallad klimatdeklaration som ska registreras hos Boverket. 
Vi har kompetensen att utföra deklarationerna i egen regi. 
Detta medför inte någon förändring i vår nybyggnadsstrategi. 
Vi skall bygga för en hållbar förvaltning och bidra till kom-
munens behov av bostäder, Här är Rya Ängar, Frillesås, ett 
bra exempel då vi i nära samverkan med kommunen snabbt 
kunnat färdigställa projektet innan detaljplan vunnit laga 
kraft. Personer med andra förutsättningar som tilldelas bo-
stad genom den särskilda bostadsanvisningskön har snabbt 
kunnat få trivsamma bostäder. 

Vi driver utvecklingen inom partneringsamverkan och 
energieffektivt byggande genom vårt aktiva deltagande i 
branschföreningen Byggherrarna. 

Samtliga mål är uppfyllda vid årets slut. Det är en trygghet 
för oss att vi under så många år valt att ha strängare energik-
rav än Boverket. Utmaningarna och utvecklingen drivs ge-
nom de krav vi ställer på oss själva och att det finns en vilja 
till ständig förbättring. 

 

Aktuella pågående projekt 

 
Björkris Vård- och omsorgsboende   
Nybyggnation av totalt 120 lägenheter med tillhörande 
allmänna ytor. Huset uppförs enligt FEBY 18. Här har sam-
verkan med Kommunens förvaltningar fungerat mycket väl 
vilket gjort att planprocessen endast tagit åtta månader. 
Bygglovsprocessen har kunnat pågå parallellt.  

 
 
Huset är en större skala av Särö vård- och omsorgsboen-
de. Färdigställandet är planerat till november 2022. Utöver 
sedvanligt fokus på energieffektivt byggande kommer det 
att finnas en del nyheter. Vi skall för första gången installera 
hybridsolfångare som är en kombination av solfångare och 
solceller. Vi ser fram emot utvärderingen av den nya typen 
av solfångare.  

En av målsättningarna inom förvaltningen är att återvinna  
energi på många olika sätt. Vi kommer att göra ett helt unikt 
försök med att återvinna energi från fettavskiljaren till stor-
köket. I normalfallet släpps stora mängder varmvatten ut 
via en brunn (fettavskiljare) och sedan ut i det kommunala 
ledningsnätet. Återvinningen av den energin är ytterligare ett 
exempel på vår ambition att prova nytt och utvärdera.  

 
Bukärrsgården Särö    
En process för ändring av gällande detaljplan är inledd. Den 
kommer förhoppningsvis att vinna laga kraft under 2023. Det 
medför att vi efter ombyggnation av det fd Äldreboendet kan 
tillföra cirka 50 hyresrätter som blir en del av det nya Särö 
Centrum. 

 
Rossared 5:18  
Strax nordost om Majsvägen finns också en färdig detaljplan 
som möjliggör ca 50 bostäder. Det är ett mycket fint väster- 
läge på Bräckasluttningen. Vissa avsteg från gällande  
detaljplan kan komma att behövas för att möjliggöra bra 
byggnation. Planerad byggstart är våren 2022.   

 

Björkris Vård- och omsorgsboende
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Rya Ängar Frillesås  
Längst söderut i Kommunen färdigställdes 26 lägenheter 
hösten 2021 i etapp I. En planprocess förväntas bli klar våren 
2022 för lika många bostäder i etapp två samt etapp tre med 
cirka tio stadsradhus. 

Algusered Särö  
I samband med att Kommunen avvecklade förskolan för 
några år sedan påbörjades en planprocess för att möjliggöra 
nyproducerade bostäder. Detaljplanen har efter visst över-
klagande vunnit laga kraft sommaren 2021. Platsen möjlig-
gör cirka 30 hyresrätter samt fyra tomter för egenbyggna-
tion. Byggstart är planerad till hösten 2022. Utmaningen är, 
likt många andra förtätningsprojekt, att lösa infrastrukturen 
och få acceptans av berörda grannar och andra intressenter. 

Åsa Stationsväg   
Projektet är ett samarbete med Derome Bostad som pla-
nerar att utveckla sin del med bostadsrätter. Detaljplanen 
förväntas vinna laga kraft våren 2022 och innefattar 16 lägen-
heter i fyrbohus. 

Stockalid Åsa  
Planprogrammet är klart och framtagandet av detaljplan 
pågår genom en byggaktörsdriven planprocess. Detaljpla-
nen förväntas vinna laga kraft, vintern 2022. Processen har 
varit mycket spännande. Det har varit lärorikt att, i samver-
kan med kommunens olika förvaltningar, arbeta fram en 
detaljplan. Projektet görs i samverkan med Nordr som äger 
halva området. De kommer att bygga bostadsrätter. Vårt mål 
är att tillskapa cirka 30 hyresrätter. Preliminär byggstart är 
början av 2023.  

Övriga projekt  
Även Ekhaga Äldreboende kommer, inom de närmaste åren 
att genomgå en större ombyggnad för att anpassas till ett 
modernt och ändamålsenligt äldreboende. En planprocess 
är färdig och om- och tillbyggnad kan påbörjas när verksam-
heten och Kommunen så önskar. Det möjliggör cirka 15 nya 
lägenheter samt en något högre bygghöjd i den norra delen 
av fastigheten.  

Vidare finns flera långsiktiga fastighetsutvecklingsprojekt i  
projektportföljen där planförutsättningar utreds av  
Kommunen. Skårby Höjder i Anneberg, Millessons Trädgår-
dar i Onsala samt Fogdegårdsberget Hammerö är några 
projekt som vi har stora förhoppningar på framöver.

Inblick i  

en av våra nya  

lägenheter  

på Boställets väg,  

Rya Ängar  

i Frillesås



Energi

I över 40 år har vi på Eksta satsat på förnybar energi i form 
av biobränsle och solvärme. Vi har byggt upp små lokala 
värmeanläggningar som blivit så effektiva att uppvärmnings-
kostnaderna för våra hus är bland de lägsta i Sverige.

Eksta har idag 20 anläggningar i kommunen i varierande 
storlek från 100 KW i Anneberg till vår största anläggning på 
5 MW i Fjärås. Vår anläggning i Frillesås på Trädgårdsvägen 
har uppnått sin tekniska livslängd. Vi har därför under året 
uppfört en ny anläggning med utökad effekt och den  
senaste tekniken gällande rening av rökgaser

I våra anläggningar använder vi främst pellets som bränsle. 
Vi har dock en anläggning i Vallda där vi eldar med våtflis. 

I anläggningar där vi producerar mer energi än vi själva  
förbrukar, erbjuder vi externa fastighetsägare att ansluta sig 
till vårt nät. De som ansluter sig lämnar direktverkande el 
och oljepanna och går över till Ekstas miljökloka alternativ 
med sol och biobränsle.  
 
Kombinationen av biobränsle och solfångare är en  
utmanande mix. Vår solvärme utgör ca 4 % av total 
värmeproduktion.

 
 
 

 
Inom området fjärrvärme arbetar idag fyra personer heltid 
med drift, service, optimering och underhåll av anläggning-
arna. Vidare har vi alltid beredskap alla dygnets timmar för 
att kunna säkerställa värmeleveranser till våra hyresgäster 
och kunder.

För att minska driftsstörningar har vi under året kontinuerligt 
arbetat vidare med våra interna rutiner och egenkontroller. 
För våra dagliga ronderingar i panncentralerna har vi utveck-
lat en App till driftspersonalen. Appen är idag en viktig del av 
våra interna rutiner för uppföljning av bland annat myndig-
hetskrav och krav från Miljöförvaltningen. 

Ekstas bestånd i centrala Kungsbacka är anslutet till  
Statkrafts fjärrvärmesystem. Statkrafts produktion är 100 %  
fossilfritt. Det innebär att företagets behov av värme i stort 
sett uteslutande är baserat på förnybar energi. Statkraft är 
också en bra samarbetspartner för utveckling inom hållbar 
energiproduktion. 

I Tölö Ängar och Kolla Parkstad har samarbetet inneburit en 
helt ny och unik lösning på att kombinera vårt solvärme- 
koncept med extern fjärrvärmeleverantör. 

Vår värmeproduktion, som förser våra och andras bostäder 
och lokaler med energi från biobränsle och sol, utvecklas 
ständigt. Fördelningen är att ungefär 50 % av energin som 
produceras går till våra egna fastigheter och 50 % säljs  
externt. Kommunen är den enskilt största kunden. Genom att 
finnas i hela kommunen möjliggör vår fjärrvärmeverksamhet 
att nya exploateringar, både våra egna och andra bygg- 
herrars, kan anslutas till miljövänlig fjärrvärme. Hela 98 % av 
vår produktion sker med förnybart bränsle i form av pellets 
och flis. Kommande år försöker vi att ersätta olja med bioolja, 
som används som bränsle för spetslast och backup. Elen 
köps in av Skellefteåkraft och är 100 % förnybar.

Arbetet med att få driftsäkra, lönsamma system har varit ett  
prioriterat område under året. En av framgångsfaktorerna 
är att få så många förbrukare, både internt och externt, som 
kapaciteten tillåter.

Vi är en del av Klimatinitiativet, som initierades av Sveriges 
Allmännytta 2018. Där finns två övergripande mål:

•  En fossilfri allmännytta senast år 2030.

•  30 procents lägre energianvändning till 2030  
   (räknat från år 2007).

 

 
Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet. 
Alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redo-
visas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten sum-
meras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan 
tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål. 
Arbetet drivs av Sveriges Allmännytta (SABO). För att driva 
på klimatarbetet ytterligare finns också tre frivilliga fokus-
områden där Eksta arbetar med bolagets koldioxidutsläpp 
genom att analysera och åtgärda sitt CO2 avtryck.
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Biobränsleanläggningen i Frillesås

Ekstas energikoncept är välkänt i landet och etablerat i samtliga kommundelar. Satsning-
en på solenergi, biobränsle och energieffektivt byggande kommer att fortsätta. Ett exem-
pel är biobränsleanläggningen i Vallda Heberg. Den vittnar om hur långt tekniken kommit 
och hur en modern biobränsleanläggning fungerar. Kombinationen solvärme, passivhus 
och biobränsle är en teknisk utmaning där vi ligger långt framme och sprider kunskap i 
branschen.
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Ekstas Energistipendium till Ivar Franzéns minne ska stimu-
lera till studier och forskning om resurseffektiva byggnader 
med låg klimatpåverkan från produktion till avveckling, 
dvs hela livscykeln (uppförande, drift, avveckling). Eksta vill 
med stipendiet sprida kunskap och intresse om ämnesom-
rådet och bidra till att utvecklingen i bygg- och fastighets-
branschen går mot hållbar produktion och drift av byggna-
der.

Med nyfikenhet och gedigen kunskap, vill vi informera och 
sprida intresse kring hållbara energisystem.

Stipendiekommittén  
Åsa Wahlström, affärsområdeschef CIT Energy Management 
samt adjungerad professor på Lunds Tekniska Högskola, 
Enno Abel, professor emeritus på Chalmers Tekniska  
Högskola, Jan-Olof Dalenbäck, professor på Chalmers  
Tekniska Högskola, Liane Thuvander, biträdande professor 
på Chalmers Tekniska Högskola, Mattias Westher,  
Energi- och miljöchef på Stena Fastigheter AB,  
Christer Kilersjö, VD för Eksta Bostads AB.

Energikick 
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För 13:e året i rad gick vårt årliga evenemang Energikicken av stapeln i nya lokaler  
på Biostaden i Kungsmässan. I år hade vi möjlighet att genomföra eventet enligt 
Folkhälsomyndighetens förskrifter. Med godkänt vaccinpass på alla inbjudna i en  
väl tilltagen salong fick vi lyssna på intressanta presentationer och föreläsningar. 

Stipendiaterna Energikicken 2021
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Maja Lindborg och Amilia Björklund 
Chalmers Tekniska högskola - 30 000 kronor 
Reuse is the new use - towards the industrial reuse  
process.

Motivering 
Återanvändning av byggnadsmaterial och byggnadskompo-
nenter i en större skala är en högaktuell utmaning inom bygg-
sektorn. I ett omfattande och förtjänstfullt genomfört arbete 
tar Maja och Amilia fram ett arbetssätt för att nå största inslag 
av återvinning vid nyproduktion. Arbetet klargör tydligt att det 
för en fungerande återanvändningsprocess krävs ett systema-
tiskt detaljarbete i alla skeden: program-, systemhandlings-, 
bygghandlings- och byggandeskedet. Ett mycket läsvärt, väl 
genomfört och verklighetsanknutet arbete som visar vägen för 
att integrera återanvändning i byggprocesser.

 
Kajsa Alte och Fanny Friden 
Chalmers Tekniska Högskola - 25 000 kronor 
Förslag på ventilationsåtgärder för skolor vid luftburen smit-
ta. En studie om hur komponenter i ventilationssystemet kan 
minimera smittspridning.

Motivering 
Spridning av luftburen smitta i verksamhetslokaler är en  
fråga som diskuterats mycket under den pågående pandemin. 
Arbetet består dels av en omfattande och väl beskriven ge-
nomgång av kunskapsläget och myndigheters rekommenda-
tioner angående faktorer som påverkar smittspridning och hur 
komponenter i ventilationssystemet påverkar dessa faktorer. 
Därefter modelleras spridning av partiklar i ett klassrum med 
två olika beräkningsverktyg. Slutligen presenteras resultatet 
pedagogiskt hur koncentrationen av virus i luften kan minskas 
genom luftutbyte, olika reningsmetoder, drifttid och behovs-
styrning. Examensarbetet är en välstrukturerad och ambitiös 
genomgång av ett mycket aktuellt område.

 
 
 
 

Henriikka Taipale 
Lunds Tekniska Högskola – 10 000 kronor 
Assessing indoor environmental quality and occupant com-
fort in modern wood buildings with post-occupancy evalua-
tion and building performance simulation.

Motivering 
Det blir allt vanligare att man väljer att uppföra byggnader 
i trä i nya bostadsområden och det blir därför viktigt att ut-
värdera innemiljön i dessa nya fastigheter. Henriikka presen-
terar ett väl genomfört arbete som omfattar litteraturstudie, 
beräkningar, mätningar och enkäter till de boende.  Arbetet 
har identifierat lämpliga metoder för att under projekteringen 
kunna förutsäga och utvärdera olika aspekter som påverkar 
inneklimatet och luftkvaliteten. Det har också resulterat i vär-
defulla erfarenheter om hur uppföljande enkäter bör utformas 
och utvärderas.  Det är ett väl genomfört arbete av hög kvali-
tet i ett mycket aktuellt ämnesområde.

Laurence Gibbons 
Lunds Tekniska Högskola – 10 000 kronor 
Energy efficient HVAC solution-sets for low-energy  
apartment buildings in Nordic climates - An analysis of an 
affordable housing project.

Motivering 
Vi har haft nya byggregler och energideklarerat våra bygg-
nader i nära 15 år och det är därför intressant att se hur det 
har påverkat och påverkar utvecklingen av nya byggnader. 
Laurences arbete är mycket omfattande och bygger på såväl 
svenska som norska och finska databaser med energideklara-
tioner, som underlag till en fallstudie. Trots liknande energikrav 
visar energideklarationerna olikheter med avseende på vilken 
värmeförsörjning och vilka värmesystem, som är vanligast i 
de olika länderna. Fallstudien innehåller sedan en detaljerad 
jämförelse av olika kombinationer av värmeförsörjning och 
värmesystem för ett nytt norskt flerbostadshusområde. Stu-
dien visar att den kombination som är bäst beror på hur man 
värderar för- och nackdelarna med de olika kombinationerna. 
Examensarbetet är en intressant och ambitiös genomgång av 
ett ämnesområde som berör alla fastighetsägare.

Stipendiaterna Energikicken 2021

Prisutdelning Aranästeatern 2021

Aranäsgymnasiet – en liten energikick  
Ett samarbete mellan Eksta och Aranäsgymnasiets linje Teknik årskurs 1 
har pågått i många år. År 2021 engagerade det strax över 130 elever som 
tog sig an Björkris vård- och omsorgsboende.  Eleverna lär sig arbeta i 
projektform, göra matematiska energiberäkningar, analysera och beräk-
na samt göra ritningar och Cad-modeller utifrån verkligheten.  
I slutet av maj redovisades arbetena på Aranästeatern.  
Detta är ett stimulerande samarbete, där Eksta medverkar med sakkun-
skap och vägledning. 
Här hoppas vi också kunna inspirera eleverna och väcka intresset för 
fastighetsbranschen. 

 
Här presenteras 2021 års stipendiater, som sammanlagt fick dela på 75.000 kr.
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En nyckel till god verksamhetsutveckling är att arbeta med 
sin arbetsmiljö. En förutsättning för en väl fungerande  
organisation är att ha medarbetare som har god hälsa, är 
motiverade och kompetenta vilket i sin tur påverkar  
produktivitet, kvalitet och kundbemötande positivt. Våra 
medarbetare är engagerade och tar ett stort ansvar i sitt  
arbete vilket beror på en god gemenskap och anda. Det är 
ett resultat av att vi genom åren satsat på en god personal-
politik och ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Att trivas 
på jobbet är en förutsättning för att skapa goda relationer 
och en vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfaren-
heter till andra. Vi arbetar aktivt för att vara en lärande och 
hållbar organisation genom dialog och samarbete inom och 
mellan avdelningarna.

Ett hälsofrämjande arbete ser vi som självklart och viktigt 
för bolagets och individens framgång, att träffas och göra 
saker tillsammans skapar ett gott arbetsklimat. På grund av 
pågående pandemi har vi till viss del begränsats i vår fysiska 
interaktion och har därför under året satsat på gemensam-
ma utomhusaktiviteter i mindre grupper. Exempel på det är 
teambildande höst- och våraktiviteter i våra bostadsområ-
den, walk-and-talk-möten och padelspel. 

Sjukfrånvaron har under pandemiåren 2020 - 2021 varit 
högre än tidigare år, vilket vi ser som en naturlig följd av de 
restriktioner och rekommendationer som gällt och fortsatt 
gäller. Sjukfrånvaron var under 2021 5,6 % (4,2 % 2020). Årets 
ökning hänför sig främst till sjukskrivningar med hänsyn till 
Corona pandemin, men består även av ett fåtal långtids-
sjukskrivningar, främst för fysiska och medicinska problem. 
Att vi har en fortsatt relativt låg reell sjukfrånvaro ser vi som 
ett resultat av att våra medarbetare trivs på sin arbetsplats 
och att vi bedriver ett bra personalarbete som anpassas och 
utvecklas allteftersom.

Pensionsavgångar, nyrekryteringar samt toppbetyg i  
hyresgästundersökningar  
Inom bolaget har vi förmånen att våra medarbetare väljer att 
arbeta hos oss under många år. Generellt stannar  
anställda kvar länge hos samma arbetsgivare inom fastig-
hetsbranschen. Under 2021 var personalomsättningen 6,0% 
(5,8% 2020). Under 2021 har en medarbetare med nästan 30 
års anställningstid gått i pension. Han har varit en god  
förebild och mentor inom förvaltningsområdet för många 
nyanställda genom åren. Förutom den ersättningsrekrytering 
som gjordes redan hösten 2020 för hans kommande  
pensionsavgång, har vi under året välkomnat tre nya  
medarbetare. En av dessa har rekryterats till en ny tjänst 
inom ekonomiavdelningen och övriga två som ersättare för 
medarbetare som har valt att gå vidare i sin utveckling  
externt. 

Kulturen och tjänstvilligheten inom Eksta är god och högt 
värderad, både internt och externt. I de löpande hyres-
gästundersökningar som görs, men även direkt från våra 
hyresgäster, får vi ofta bekräftat att mötet med våra med-
arbetare är mycket uppskattat. Under hösten fick Eksta för 
andra gången i rad högst betyg i Hyresgästföreningens 
undersökning i västra Sverige, en undersökning som görs 
vart tredje år. Detta är vi mycket stolta över och det ger oss 
ett bevis på att vi arbetar rätt.

PERSONAL
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda bra arbetsvillkor. Det gör vi bland annat 
genom våra kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Fastigo och Unionen samt 
mellan Fastigo och Fastighetsanställdas förbund. Genom avtalen får våra anställda en 
grundtrygghet via olika försäkringar och en bra tjänstepensionsavsättning.

Therese i receptionen
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Även om vi får höga betyg från våra hyresgäster behöver vi 
hålla i arbetet för en fortsatt god gemensam värdegrund. Att 
reflektera över vad som är viktigt i vår relation till varandra 
är betydelsefullt. Hur vi genom vårt sätt att förhålla oss till 
andra och hur vi samtalar med varandra påverkar vår triv-
sel och vårt engagemang, och påverkar hur vi tillsammans 
skapar en bra arbetsplats. Vi är varandras arbetsmiljö och 
vi behöver alla var och en men även gemensamt arbeta för 
att vårda den. Under våren arbetade vi gruppvis med värde-
grundsfrågor som visat sig särskilt viktiga för oss. Vi har på 
personaldagar under hösten mötts i frågor kring kommuni-
kation och konflikthantering och även fått kunskaper i och 
diskuterat hur vi kan förhålla oss till oss själva och andra i en 
snabbt föränderlig värld.  

Kompetensutveckling och digitalisering  
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, nu och i framtiden.  
Genom att bland annat erbjuda goda utbildnings- och 
utvecklingsmöjligheter vill vi skapa möjlighet till ett intres-
sant och utvecklande arbete. Att som anställd få möjlighet 
att utvecklas i sin egen roll men även få möjlighet att växa 
och utvecklas internt tror vi ökar våra möjligheter att attra-
hera, rekrytera och behålla kompetent personal. Vid höstens 
utvecklingssamtal har vi pratat om individens förutsättningar 
och önskemål och i den individuella utvecklingsplanen ef-
tersträvar vi att kombinera utveckling och mål som gynnar 
både individen, gruppen och bolaget.   

Ett antal kurser och utbildningar har genomförts under årets 
gång, både individuellt och i grupp. Till exempel har alla 
anställda genomfört en brandskyddsutbildning, gått en kurs 
i att förebygga och bemöta hot och våld samt en om 
IT-säkerhet. Kurserna är en del av vårt systematiska arbets-
miljöarbete och påverkar även risknivåerna i bolagets riska-
nalys positivt. Andra kurser och utbildningar som genomförts 
har varit inom GDPR  området, kemikaliehantering, Microsoft 
365, IT-säkerhet, ventilation, brandskydd, hyresjuridik,  
skrivarkurs med flera.  

Under våren skedde kurserna främst digitalt men under  
andra hälften av året även på plats. Digitala kurser och 
möten har utvecklats mycket under det gångna året och 
fungerar utmärkt i många sammanhang. Vi har utifrån årets 
förutsättningar även passat på att fortsätta satsa mycket på 
internt lärande, bredvidgång och mentorskap genom utbyte 
av kunskaper med varandra.

För en ökad kvalitetssäkring och bättre effektivitet har vi un-
der året fortsatt arbetet med digitalisering. Bland annat har 
detta skett inom ekonomi och personalområdet 
genom övergång till nya datasystem. Vi har även skapat fler 
användningsområden för digital signering. Nya arbetssätt 
och rutiner som tvingats fram för att anpassa oss till en  
verksamhet påverkad av en pandemi har varit utvecklande. 
Flera av dessa arbetssätt fungerar alldeles utmärkt och har 
effektiviserat verksamheten viket gör att vi kommer att  
fortsätta använda dessa även efter pandemin. Även ledar-
skapet har fått anpassas till nya digitala arbetssätt när vi 
under perioder arbetat både på plats och på distans. 

Praktikanter och sommarungdomar  
Ett sätt att informera om och väcka intresse för vår  
verksamhet och bransch sker genom att vi erbjuder  
ungdomar praktik och sommararbete hos oss, ett annat att 
vi deltar på mässor och utbildningssamordnares  
arrangemang. Fastighetsbranschen har en relativt hög 
medelålder och många pensionsavgångar väntar framöver 
varför vi på olika sätt behöver marknadsföra oss för att locka 
yngre förmågor. Trots pandemin har vi, på ett corona-säkert 
sätt både för ungdomarna och för vår egen personal, under 
sommarsäsongen kunnat erbjuda 13 tjejer och killar i åldern 
16 – 25 år en möjlighet att prova på att arbeta inom  
fastighetsbranschen.  

Linda och Marita på Trygghetsboendet i Kolla
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HÅLLBARHETSRAPPORT

Eksta står för ett långsiktigt och hållbart fastighetsägande 
samt förnybar energiproduktion.

Eksta Bostads AB är ett kommunalt bostadsbolag med 
produktion av bostäder i första hand med upplåtelseform 
hyresrätt och lokaler som byggs som komplement till 
bostadsproduktionen. Vi producerar och levererar även 
värme till egna fastigheter och externa kunder. Produktionen 
av värme sker i biobränsle- och solvärmeanläggningar i 
enheter av varierande storlek utanför centralorten.

I vårt hållbarhetsarbete styrs vi av en helhetssyn där arbetet 
ska bidra till en hållbar utveckling och vara en integrerad och 
naturlig del i vår verksamhet - en verksamhet som bygger på 
delaktighet, engagemang och affärsmässighet. 

På Eksta värnar vi om kvalitet och trygghet för boende, en 
smart hushållning med jordens resurser. Detta  förmedlar 
vi med en personlig prägel. Vi tror att bästa möjliga resultat 
uppnås med handlingskraftiga team.

Vi sätter stor vikt vid hög service till hyresgäster, ett inklude-
rande personalarbete med samarbete och delaktighet samt 
ett bra och humant värdegrundsarbete. 
 
Vi avser inte att äventyra kommande generationers möjlig- 
het att tillgodose sina behov. Tvärtom så förvaltar vi långsik-
tigt. Vi bygger energieffektiva fastigheter. 98% av vår energi 
kommer från förnybara källor och våra medarbetare stannar 
kvar hos oss länge. 

År 2021 har vårt hållbarhetsarbete fortsatt och vår ambition 
om att ständigt utvecklas och bli bättre fortgår.

Vår vision:
                                 EKSTA FRAMTIDENS BOENDE   

      I framkant för ett miljöklokt och tryggt Kungsbacka
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POLICY OCH MÅLARBETE

Inom Eksta har vi upprättat policyer 
som styr vår verksamhet och som vi ef-
terlever i vår dagliga verksamhet. Våra 
policydokument ses över med jämna 
mellanrum. År 2020 gjorde vi en större 
förändring av vår miljöpolicy. Omarbet-
ningen har medfört att vi istället upprät-
tat miljö- och hållbarhetspolicy. Den  
antogs i september 2020 och revideras 
av styrelsen varje år.

Efterlevnaden av våra policyer säker-
ställs bland annat genom att innehållet i 
dem kommuniceras minst en gång årli-
gen i samband med utvecklingssamtal, 
på förvaltnings- och personalmöten. Vid 
nyanställning sker en genomgång av 
bolagets policydokument där den an-
ställde bekräftar mottagandet av infor-
mationen genom signering. 

VÅRA VIKTIGASTE INTRESSENTER 
Ekstas viktigaste intressenter är våra 
hyresgäster, kunder, medarbetare, 
samarbetspartners och ägare. Hos oss 
är våra kunder och kompetenta med-
arbetare alltid i fokus, Genom daglig 
kundkontakt, kundundersökningar, 
våryror, områdesträffar och sociala me-
dier tar vi vara på våra hyresgästers och 
kunders synpunkter och åsikter.

VÄRDEGRUNDS- OCH MÅLARBETE
Våra medarbetare utgör vår viktigaste 
tillgång och vi ser till att trygghet och 
trivsel står högt upp på agendan. Under 
året har vi jobbat med vår värdegrund, 
ett arbete där samtliga medarbetare 
inkluderas, liksom i vårt målarbete. För 
oss är delaktighet och engagemang  
 

för alla inom bolaget viktigt för att nå 
meningsfullhet i arbetet. Vårt målarbe-
te utgår från att våra medarbetare ska 
vara delaktiga. Genom engagemang 
tillsammans påverkar vi helheten i vår 
verksamhet. Alla medarbetare har möj-
ligheten att påverka och ska vara välin-
formerade om bolagets olika verksam-
heter. 
 
De övergripande målen ger en väg-
ledning. Varje team sätter sina mål och 
jobbar med dem på avdelningsnivå. 
Redovisning och avstämning sker med 
alla medarbetare vid flera tillfällen 
under målperioden.

Det blir konkret och lättillgängligt när 
vi väver in värdegrund och målarbete i 
vardagen.

 
Från ägardirektiv utarbetar styrelsen övergripande mål  
och affärsplan,  utifrån dem tar ledningsgruppen fram  
fokusområden. samt fastställer fortsatt värdegrundsarbete. 
 
Målavstämning på styrelsemöten vid två tillfällen per år. 

Vårt målarbete – från ägare till medarbetare

 
Varje avdelning bryter ner övergripande mål och fokusområden 
till avdelningsmål med handlingsplaner för att uppnå målen.  
 
 
Målavstämning för hela personalgruppen sker 1-2 ggr per år.

Vår värdegrund och våra mål speglar hur vi ska vara mot varandra, våra hyresgäster 
och samarbetspartners. Samverkan är ledordet i alla våra kontakter. Som stöd i  
vardagen har vi rutiner, riktlinjer och policyr som vi kontinuerligt ser över och  
anpassar efter de externa krav och beslut som vi som bolag påverkas av.
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Samarbetspartners 

Branschorganisationer 
Konkurrenter 
Leverantörer 
Akademier

 
Hyresgäster 

Kunder 
Markägare 
Närboende 

 
Kommun 

Samhällsbyggnad 
Politiken 

Ägare 
Styrelse 

Lokalmedia 
Myndigheter

 
Medarbetare 

Intressentdialog

I vårt hållbarhetsarbete tar vi inte bara hänsyn till vad vi själva 
vill och kan påverka. Våra intressentförhållanden bygger på 
samverkan och gemensamt utbyte. Genom dialog och sa-
marbete kring frågor som är av stor vikt skapar vi grunden för 
det fortsatta strategiska arbetet inom hållbarhet.

Vi har påbörjat arbetet med att fördjupa oss i de hållbarhets-
frågor som är väsentliga både för oss och våra intressenter 
och kommer att jobba vidare med detta under kommande år. 

I vår väsentlighetsanalys sätter vi grunden för fokuseringen 
av de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta i dagsläget 
och som vi har möjlighet att påverka. Störst fokus ligger på 
kundnöjdhet, personal och klimatpåverkan.

På nästa sida visas resultatet från vår intressentanalys som 
genomförts under året.

INTRESSENTER OCH DIALOG

HYRESGÄSTER

PERSONLIG KUNDSERVICE

ÅRLIG LÖPANDE KUNDUNDERSÖKNING

OMRÅDESYROR

DIALOG I  SAMBAND MED 
UNDERHÅLLSARBETEN

DIGITAL DIALOG

UTVECKLINGSSAMTAL

UTBILDNINGSDAGAR

PERSONALMÖTEN

TEAMMÖTEN 

MÅLARBETE

MÖTEN VID AVTALSSTART

LÖPANDE UPPFÖLJNINGSMÖTEN

KONTINUERLIG DIALOG

SAMVERKAN/PARTNERING

LÖPANDE DIALOG I  STYRELSEARBETET 
OCH PRESIDIETRÄFFAR

EN GÅNG PER ÅR PRESENTERAS EKSTAS 
VERKSAMHET I  KOMMUNEN

LÖPANDE TRÄFFAR MED 
TJÄNSTEPERSONER PÅ KOMMUNEN 

KRING SOCIALA FRÅGOR OCH 
SAMHÄLLSBYGGNAD MM

SAMARBETSPARTERS 
OCH LEVERANTÖRER

MEDARBETARE
ÄGARE
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VÄSENTLIGHETSANALYS

Betydelse för Eksta Bostads AB
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UPPFYLLA

Samhällsengagemang
Affärsetik och hållbar upphandling

Hållbar kvalitet i bygg och förvaltning

 

FOKUSERA

Kundnöjdhet
Klimatpåverkan

Trygga och trivsamma områden
Affärsmässighet

Attraktiv arbetsgivare
Trygg och säker arbetsmiljö

Energieffektivt byggande
Förnybar energi

Lokalsamhällsintresse

 

ADMINISTRERA

Anti-korruption
Hållbar stadsutveckling

Långsiktig och öppen samverkan 
med leverantörer

Leverantörsbedömning
Medverka till integration

 

UNDER ÖVERVAKNING

Innovation och utveckling
Effektiv resursanvändning och återvinning
Engagemang, nyfikenhet och delaktighet

Ekonomi i balans
Utbildning och kompetens

Utvecklande ledarskap och samverkan

Hög

H
ö

g
M
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t 
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Mycket Hög

RISKHANTERING
Vi analyserar risker utifrån en rad områden så som person-
risker, affärsrisker, avbrottsrisker och miljörisker. Utifrån våra 
interna kontrolldokument och riskanalyser jobbar vi med 
åtgärder för att minska risken. 

Ur miljörisksynpunkt har vi bedömt användning och förvar-
ing av olja och diesel i våra anläggningar som en betydande 
risk – framförallt risk för spill vid stöld. För att motverka den 
risken har vi bland annat utökat vår rondering vid värme-
produktionsanläggningarna, som genomförs av både om-
rådesansvarig och värmeproduktionstekniker.

Risker för vår personal hanteras regelbundet genom 
skyddsronder, riskinventering och utredningar av tillbud 
och olyckor. Vid skyddskommitténs regelbundna möten 
uppdateras handlingsplanen med åtgärder och upp- 
följning av åtgärders verkan. Hot och våld är en risk som 
vi har identifierat och jobbat extra mycket med, både med 
kartläggning, förhållningssätt och förebyggande åtgärder.

Under 2020 och 2021 har stor del av riskhanteringen gällt 
Coronapandemin och hur vi tar ansvar för att minimera 
smittspridningen.

Mål 
Ekonomi

Vi skall verka för bolagets  
långsiktiga tillväxt

____________________________
Vi skall hushålla med bolagets resurser  

och förbättra bolagets driftnetto.

Vi skall verka för att stärka hyresrätten  
som attraktiv upplåtelseform. 

Vi skall ha effektiva och rationella rutiner  
för att tåla granskning.
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Riskanalysen är uppdelad i fyra olika dokument som syftar till att beskriva, åskådliggöra och prioritera handlingsplaner för 

att minimera bolagets risker. Arbetet sker operativt i ledningsgruppen med avstämning och fastläggande i styrelsen.

Identifiering och klassificering av risker
1. Beskrivning i text över identifierade och klassificerade risker. 

2. Intern kontrollplan/riskanalys där varje risk ges ett värde utifrån sannolikhet multiplicerat med konsekvens om risken 

faller ut.

3. En riskmatris som åskådliggör riskvärdet och en helthetsöverblick.

4. Handlingsplaner för de risker där riskvärdet ej är acceptabelt.

Riskanalys*
Riktlinjer för 

inköp och upp-
handling*

IT-policy
GDPR*

Miljö- och håll-
barhetspolicy*

Riktlinjer för 
hyresfrågor* Finanspolicy

Riktlinjer för 
finansiell verk-

samhet

Policy för krav-
hantering*

Kemikalieplan

Hållbarhets- 
rapport

Riktlinjer för 
mobila  

abonnemang

Attest och utan-
ordnings- 
instruktion

Rutiner för direkt-
upphandling.

Affärsetisk policy
VD-instruktion*

Sponsrings- 
policy*

Riktlinjer för in-
ventering lager

Kontrollplan 
riskanalys*

ATEX

Arbetsmiljö-
policy

Alkohol och 
drogpolicy*

Schema övergripande internkontroll

*Revideras årligen i  
styrelsen

Övergripande internkontroll

RISKANALYS
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PERSONAL - vår viktigaste resurs

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda bra arbets-
villkor. Vår företagskultur präglas av att vi tar hand om och 
värdesätter varandra. Det är en bra stämning där anställ-
da känner trygghet och närhet till varandra, man känner sig 
sedd. Om personalen trivs och mår bra så tror vi också att det 
smittar av sig på våra hyresgäster. Detta bekräftas i hyres-
gästundersökningar, där våra kunder uttrycker uppskattning 
för mötet med våra medarbetare, både via telefon- och vid 
personlig kontakt.

Vi tar hand om vår personal. Friskvård och hälsa är viktigt och 
är något vi satsar mycket på. Många av våra medarbetare har 
jobbat länge på Eksta, vilket är mycket positivt. Det visar att 
vi är måna om våra anställda. Men det är lika viktigt att nya  
medarbetare ska känna sig välkomna och bli en del av grup-
pen.

INTRODUKTION FÖR NYA MEDARBETARE 
När en medarbetare går i pension ges vi möjlighet att anställa 
en ersättare i god tid för bredvidgång och överlämning. Det 

ger oss och den nyanställda de bästa förutsättningar för en 
lång och gedigen introduktion genom att vi då kan ta vara på 
det yrkeskunnande och den kompetens och erfarenhet som 
finns hos befintlig personal.. 

Genom vårt uppskattade introduktionsprogram vill vi ge alla 
nyanställda en samlad bild av vårt bolag. Oavsett vilken roll/
funktion du anställts för omfattas du av programmet. Det  
innebär i korthet att du träffar dina kommande kollegor på 
plats i deras arbetsmiljö. Alla medarbetare berättar om sin 
yrkesroll, vilka arbetsuppgifter och ansvar som är kopplat till 
deras tjänst. Det blir också tillfällen att på plats ställa frågor 
och ger också möjlighet att lära känna varandra. 

Det här är ett bra sätt för en ny medarbetare att förstå 
och komma in i verksamheten som helhet. Det ger också 
våra redan etablerade medarbetare möjlighet att visa sitt  
specialområde och förmedla kulturen i verksamheten.

”Tiden som jag haft för att sätta mig in i mitt 
nya arbete har jag varvat med att, under en 
månads tid, träffa alla mina nya kollegor. Det 
har varit mycket lärorikt och roligt på många 
sätt. Just att jag fått vara med i deras vardag har 
gett mig en bild av vilka arbetsuppgifter de har. 
Det blir lättillgängligt och man förstår mer av 
det praktiska, vilka utmaningar och fördelar det 
finns med våra olika yrkesroller. Det har gett mig 
en bra överblick över hela verksamheten och jag 
har också fått möjlighet att berätta vem jag är. Nu 
känns det mer som jag är en i gänget.

                                                                              ”

VÄRDEGRUND

Vi vill fortsätta att vara goda 
ambassadörer för Eksta

____________________________
Vi vill vara öppna, engagerade,  

delaktiga, lojala och ta eget ansvar.

Vi vill uppnå ett gott och tryggt  
arbetsklimat och vara bra  

arbetskamrater.

Vi skall vara medvetna om att vi är  
varandras arbetsmiljö.

Vi skall vara en lärande organisation och 
ta hjälp av varandra. 

 

Johanna Guldbrandsson, 
ny förvaltare i centrum

Felicia Ojaste och
Putte Westerlund
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Mål 

ORGANISATION
Vi skall stärka vårt varumärke  

och vara en attraktiv arbetsgivare

____________________________
Vi vill värna vår värdegrund.

Vi vill utvecklas på individ-  
och gruppnivå.

Vi skall bygga handlings- 
kraftiga samverkande team.

ARBETSMILJÖ

Så här jobbar vi hållbart

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 
Jämställdhet handlar om balans och rättvisa mellan män och 
kvinnor. Vi tycker att det är viktigt med mångfald och jäm- 
ställdhet på Eksta. Vi har sedan 2011 antagit Kungsbacka  
kommuns jämställdhetspolicy. Vi bedriver ett förebyggande och 
främjande arbete för att motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter. Lönekartläggning genomförs  
årligen. Bolaget har och tillämpar kollektivavtal mellan Fastigo 
och Unionen samt Fastighetsanställdas Förbund. Inom Eksta tar 
män och kvinnor ut föräldraledighet och tillfällig föräldrapenning 
för vård av barn  i samma omfattning, vilket vi ser positiv på.

FRISKVÅRD 
Vi jobbar förebyggande vad avser friskvården. Fruktkorgar till 
våra olika arbetsställen levereras varje vecka. I våra regelbund-
na hälsoundersökningar tar vi hjälp av företagshälsovården. De 
utför hälsokontroller och utifrån resultaten får våra medarbetare 
individuella tips och råd om hur de kan främja sin hälsa. 

 
Ett generöst friskvårdsbidrag ger våra medarbetare möjlighet att 
välja den aktivitet som kan stimulera till ett friskare liv. De flesta 
arbeten, stillasittande liksom mer fysiskt belastande, ger effekter 
på rygg och nacke. Till reducerat pris får våra medarbetare en 
gång i månaden möjlighet att besöka vår legitimerade massör/
osteopat. Hon ser till individens behov och hjälper till att  
förebygga.   

KOMPETENSUTVECKLING 
Vid årliga utvecklingssamtal samverkar medarbetare och chef 
och upprättar en individuell utvecklingsplan. Vi vill vara en  
attraktiv arbetsgivare, nu och i framtiden. Genom att bland  
annat erbjuda goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vill 
vi skapa möjlighet till ett intressant och utvecklande arbete. Att 
som anställd få möjlighet att utvecklas i sin egen roll, men också 
få möjlighet att växa och utvecklas internt, tror vi ökar våra 
möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. 

Fokusområdet organisation knyter  
an till värdegrunds- och målarbetet.

Genom samverkan skapar vi tillsammans  
en attraktiv arbetsplats där människor trivs. 

Det här är viktiga frågor som  
får ta tid och plats hos oss. 

Vi jobbar i enlighet med våra personal 
policyer och det systematiska arbets- 
miljöarbetet löper på kontinuerligt. Det är 
en naturlig del i vårt arbete. Hänsyn skall 
tas till såväl psykologiska som sociala och 
fysiska aspekter. Arbetet följs upp genom 
skyddsronder varje år. 

Vår skyddskommitté samråder kring ar-
betsmiljöfrågor och håller fyra protokoll-
förda möten varje år. Skyddskommittén 
består av VD, HR-ansvarig, värmeproduk-

tionschef och skyddsombud. Vi arbetar 
kontinuerligt med att utvärdera tillbud och 
minimera framtida möjliga risker, utifrån 
vår riktlinje för hur vi arbetar med tillbud 
och arbetsskador. Under året har vi haft 
sex anmälda tillbud och olyckor på arbets-
platsen som rapporterats med stöd av vår 
Checklista vid olycksfall - tillbud. 

Kontinuerligt påminner vi våra medarbe-
tare om vikten av att rapportera tillbud, då 
detta lätt glöms i vardagen.
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”HR-frågorna får ta plats i vår verksamhet. Utan  
engagerade medarbetare står vi oss slätt. Vi tar vårt 
ansvar för att involvera vår personal och också för  att 
erbjuda möjligheter att växa och utvecklas i yrkesrollen. 

Vi vill helt enkelt att man ska gilla att gå till jobbet, finnas 
för våra kunder och ge god och kvalitativ service. Glada 
medarbetare ger ofta nöjda kunder. Vårt målarbete är en 
viktig del i utvecklingen av både bolaget och individen. 
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. 

                                                                                                     ”
Monica Ekman

HR ansvarig

Anställningstid i snitt 
9 år 10 månader

Antal anställda
50

Yrkesgrupp
22 fastighetsanställda

28 tjänstepersoner

Könsfördelning antal
21 kvinnor

29 män

Sjukfrånvaro 
5,6 %

4,2 % 2020
2,8 % 2019

Längre än 60 dagar i följd: 

22 % år 2021 
10 % år  2020

Personalomsättning
6,0 %

5,8 % 
2020

Medelålder
46 år

Åldersfördelning:

Yngre än 29 år   5
30-49 år  25
50-69 år  20

Könsfördelning i %

Fastighetsdrift 

14,3 % kvinnor 85,7 
% män

Administration 

77,3 % kvinnor 22,7 
% män

Styrelse (ordinarie) 

43 % kvinnor  
57 % män

VD & ledningsgrupp 

43 % kvinnor  
57 % män

Personalåret 2021 i siffror
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Några av alla 
våra uppskattade

medarbetare

Björn Andersson
Värmeproduktion 

Peter Nygren
Förvaltningsavdelningen

Petra Malajesku
Förvaltningsavdelningen

Linda Westberg
Hyresavdelningen

Pontus Melin
Förvaltningsavdelningen

Martina Götborg Calming
 Ekonomiavdelningen

Emelie Bengtsson
Ekonomiavdelningen

Lars Enberg
Förvaltningsavdelningen

Martin Vagiste
Fastighetsutveckling
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SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

Vi är tillgängliga för våra hyresgäster 

Mål 
FÖRVALTNING

Vi skall vara den kvalitets- 
mässigt mest attraktiva  

hyresvärden i Kungsbacka
____________________________

Vårt arbetssätt skall ge fler  
och mer nöjda hyresgäster/kunder.

Vårt arbetssätt skall kvalitets-  
och värdesäkra våra fastigheter.

Vi skall alltid sträva efter  
förbättringar och vara öppna för  

förändringar.

 

NÖJDA HYRESGÄSTER 
Vi är stolta över att länge ha legat i topp i olika kundunder-
sökningar. Det är viktigt att få ett kvitto på att vi jobbar rätt. 
Det finns inget bättre än att få bekräftelsen att våra kunder 
upplever ett mervärde i sitt boende. För andra gången fick vi 
i år, genom Hyresgästföreningens undersökning, bäst betyg 
bland alla hyresvärdar i hela Västsverige. Vi jobbar hårt för att 
behålla det höga anseendet hos våra hyresgäster. De frågor 
som är viktiga för dem är också viktiga för oss. Service, trygg-
het och bemötande ligger högt upp på listan.

Vår tillgänglighet för våra kunder ska vara god både ute i våra 
områden och i kundtjänsten. Under året har vi arbetat med 
att utveckla digitala tjänster för att underlätta ytterligare för 
våra hyresgäster. Det arbetet har skyndats på av Covid-19.  
Vi arbetar hela tiden för att få en effektivare och mer tillgäng-
lig kundtjänst. Vi har utvecklat vår webbplattform med FAQ 
och erbjuder också möjligheten att möta hyresgästerna via 
chattfunktion.

”Vi är stolta och glada över att, för andra gången i rad, 
få utmärkelsen som västra Sveriges bästa hyresvärd. 
Vi känner stolthet både på individ- och bolagsnivå.  Det 
här är ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning och också 
att våra medarbetare gör ett fantastiskt och värdefullt jobb 
som uppskattas. 

                                                                                                     ” Jonathan Hagrenius
Förvaltningschef

 
Vi är ett bostadsföretag som förvaltar i huvudsak hyresrätter, men också lokaler i form av 
äldreboenden, gruppbostäder, förskolor mm. Utan våra hyresgäster är vi ingenting och vi 
vill vara den kvalitetsmässigt mest attraktiva hyresvärden i Kungsbacka.  

Peter Berglund och
Pontus Melin
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HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

Social hållbarhet. Vi bryr oss - det ger resultat

TRYGGA TRIVSAMMA OMRÅDEN
Mycket av vårt arbete fokuserar kring 
att säkerställa och vidareutveckla 
trivsamma, trygga områden.  

Det är viktigt för oss att ha en egen or-
ganisation som möter och hjälper när 
våra hyresgäster behöver något. Den 
första kontakten ska alltid vara med 
Ekstas personal. Efter det kan vi ta in 
extern expertis vid behov, men våra 
hyresgäster ska känna trygghet i att vi 
på Eksta finns där för dem. 

Vi jobbar förebyggande för att främja 
gemenskap, främja trivsel i våra områ-
den och motverka otrygghet. Det gör 
vi bland annat genom rätt belysning, 
utformning av lekplatser och annat för 
att skapa trygga miljöer.  

SOCIAL HÅLLBARHET
Den sociala hållbarheten är också 
viktig och därför anordnar vi områdes- 
träffar. Här hittar vi på aktiviteter som 
gör att grannar känner igen varandra, 
men också oss på Eksta. I år har vi, 
trots coronan kunnat  genomföra åtta 
uppskattade och välbesökta områdes- 
träffar.

Vi duckar inte för störningar utan tar 
direkt tag i klagomål. Vi har en inarbe-
tad rutin för hur vi ska hantera och följa 
upp dessa ärenden.  

SAMVERKAN KRING TRYGGHET
Vi har tät dialog med polisen och 
myndigheter. Vi är öppna för sam-
verkan och frågar proaktivt om det är 

något särskilt vi ska hålla uppsikt på 
eller vara medvetna om. 

CORONA 
År 2020-2021 har till stor del präglats 
av coronapandemin. Det har be-
rört samtliga delar i samhället och 
självklart också vår verksamhet. Vi har 
jobbat en hel del med att säkerställa 
tryggheten och ta hänsyn till psyko-
sociala aspekter både vad det gäller 
vår personal och våra hyresgäster. 
Våra projekt har löpt på, men vi har 
inte kunnat genomföra aktiviteter, 
varken för personal eller hyresgäster, 
på samma sätt som tidigare. Dock har 
våra digitala lösningar fått ett större 
genomslag och varit mycket uppskat-
tat av våra kunder.  

HYRESGÄSTTIDNING och 
JULKLAPP
Hyresgästtidningen Ekstanytt är 
ett av våra sätt att kommunicera 
med hyresgästerna. Här lyfter vi 
sådant som berör boendet och ger 
handfasta tips om återvinning, goda 
recept och berättar också om vad 
som händer i våra fastigheter. 

Vår jultradition är uppskattad av 
våra hyresgäster. Varje jul diktar 
tomten ett julklappsrim i hyresgäst-
tidningen. Några dagar senare finns 
årets julklapp i brevlådan. Gåvan är 
olika varje år och har över åren va-
rierat. Ficklampa, miljökasse, timer, 
badhandduk i miljöklokt material är 
sådant som landat i hyresgästens 
brevlåda.

SOMMARPERSONAL

Mycket skötsel och underhåll behöver 
göras ute i våra områden såsom att måla 
staket, rensa ogräs mm. Det gäller  speciellt 
sommartid, 

Via vår hyresgästtidning annonserar vi 
möjligheten till våra hyresgäster och andra 
ungdomar i rätt ålder att söka sommar-
jobb. Detta, tror vi inte bara ger värde för de 
individer som anmäler intresse, utan bidrar 
också till trygghet, trivsel och samverkan i 
områdena.

ENGAGEMANG I 
LOKALSAMHÄLLET
Eksta bidrar också till lokalsam-
hället genom sponsring. I huvud-
sak stöttar vi icke-kommersiella 
föreningar med verksamheter som 
har anknytning till våra bostadsom-
råden samt berör dem som bor hos 
oss. Vi riktar de flesta av våra spons-
ringsaktiviteter mot ungdomsidrot-
ten. Fördelningen ska ske  utefter 
ett jämställdhets- och likabe-
handlingsperspektiv. Det är viktigt 
att föreningens/verksamhetens 
värdegrund stämmer överens med 
Ekstas värderingar. Vid val av fören-
ing och verksamheter för sponsring 
följer vi vår sponsringspolicy.  

Paketboxar
Nu i flera av våra områden

SIDAN 3

Sommartider
Kortare öppettider i sommar

SIDAN 2

Bisamhälle
Nya hyresgäster i Förlanda

SIDAN 11-12

EGNA PROJEKT -
FÖRVALTNINGEN SVARAR

Ekstanytt Hyresgästtidning som når 
3 000 hyresgäster

Ges ut av Eksta Bostads AB

nr 25 2021

VI ÖNSKAR ALLA HYRESGÄSTER 

En trevlig sommar!

sidan 7-8

BARNKONVENTIONEN
I samband med beslut i Ekstas styrelse tillämpas 
barnkonventionen i enlighet med  Allmännyttans 

rekommendationer.
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Aranäsprojektet
Är ett samarbete mellan Eksta och 
Aranäsgymnasiets linje Teknik - årskurs 1 
som har pågått i fjorton år. 

Eleverna arbetar i projekt Eksta. 
Det pågår i två månader under 

vårterminen och är ett skarpt 
projekt. Eksta medverkar 

med sakkunskap och vägled-
ning samt inbjuder till studiebe-

sök i det pågående byggprojekt 
som eleverna arbetar med.

År 2021 engagerade det närmare 120 
elever som tog sig an vård- och omsorgs-
boendet i Björkris. 

Deras uppgift har varit att rita, planera och 
räkna på en del av byggnaden. Målet var 
att skapa någon form av kollektivboende 
t ex ett studentboende. 

Arbetena presenterades på Aranäs- 
teatern i maj. En kommitté bestående av 
arkitekt, byggprojektledare, VVS-ingenjör 
och Ekstas VD bedömer tillsammans 
med involverade pedagoger arbetenas 
kvalitet. Vi lämnar feed-back både på 
genomförande och presentation.

Vi hoppas kunna inspirera eleverna och 
väcka intresset för fastighetsbranschen.

Ekstas Energikick och stipendieutdelning - ett årligt event

Stipendiet - målområden 2021 
Examensarbete inom civilingenjörs-, högskole- eller arkitektut-
bildningarna vid Chalmers Tekniska högskola och Lunds Teknis-
ka Högskola publicerade läsåret 2020-2021. 

Examensarbetet ska röra studier/forskning om resurseffektiva 
och hållbara byggnader från produktion till  avveckling, dvs hela 
livscykeln. Åtgärder för att förbättra en byggnads resurseffektivi-
tet får inte försämra  husets funktion i övrigt. 

 
 
Examensarbetet ska ha en god möjlighet att kunna tillämpas 
praktiskt inom rimlig tid efter examensarbetets slutförande.   

Examensarbetet ska vara ekonomiskt intressant att tillämpa. 

När stipendiekommittén bedömer examensarbetena tar de stor 
hänsyn till arbetets kvalitet, t ex struktur,  metod, utförande och 
språklig tydlighet.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

Ekstas Energistipendium till Ivar Franzéns minne ska stimulera till studier och  
forskning om resurseffektiva byggnader med låg klimatpåverkan från produktion  
till avveckling. 

Med stipendiet vill vi sprida kunskap och 
intresse om ämnesområdet och bidra till 
att utvecklingen i bygg- och fastighets-
branschen går mot hållbar produktion 
och drift av byggnader. 

Vi bjuder in intressenter och samver-
kanspartners till en dag för inspiration 
och erfarenhetsutbyte. 

Det årliga arrangemanget går under 
namnet Ekstas energikick. 

En av de fasta programpunkterna är 
stipendieutdelningen. 

Årets sex stipendiater delade på 75.000 
kronor, Den totala stipendiesumman 
uppgår till 758.000 kronor.

summa
stipendier

758.000 kr
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LÄRANDE BYGG - INTEGRATION PÅ 
RIKTIGT
Eksta är måna om att få integrationen att 
fungera så bra som möjligt och hjälpa till 
där vi kan. 

Tillsammans med Kungsbacka kom-
mun m fl driver vi sedan 2017 "Lärande 
bygg - integration på riktigt". Här varvar 

nyanlända utbildning med språkstudier 
och praktiskt arbete på något av våra 
pågående projekt.  

Det är ett framgångsrikt samarbete mel-
lan samhälle och näringsliv, Det tror vi är 
nyckeln till att komma framåt i integra-
tionsarbetet.

TEAMBILDANDE AKTIVITET
Vi är sociala individer och behovet av att 
träffas har blivit tydligare tack vare Coro-
na. När våra medarbetare inte kunde mö-
tas på samma sätt som tidigare började 
vi ett utomhusprojekt som involverade 
alla medarbetare. Vi träffades utomhus 
och  indelades i mixade team. Med 
nya ögon genomförde vi tillsammans 

uppskattade insatser i våra områden. 
Hyresgästerna har fått dekorerat, pyntat, 
röjt och målat. Arbetet har varit mycket 
uppskattat både av våra medarbetare 
och hyresgäster. 

Förutom våra områdesyror kommer vi att 
fortsätta med dessa aktiviteter.

INTRESSE FÖR LADDSTOLPAR 
Eksta erbjuder hyresgäster möjlighet att 
leva hållbart och minska klimatpåver-
kan. Även om elbilen inte slagit igenom 
på bred front än, så ökar efterfrågan i 
samhället. Redan idag går det att hyra 
en parkeringsplats med tillgång till 
egen laddstolpe och i all nyproduk-
tion monteras el-laddstolpar. De flesta 

medarbetare på Eksta kan ladda med el 
nära sin arbetsplats. Under året startade 
det strategiska arbetet inför en eventu-
ell utbyggnad av infrastrukturen. Bland 
annat gjorde vi en undersökning bland 
hyresgäster för att se intresset för elbil. 
Resultatet visar att de flesta föredrar 
möjlighet att hyra p-plats med laddning 
för elbil. 

TRYGGHETSBOENDE - DIGITALT STÖD
Samhället står inför en omfattande 
digitalisering av välfärdssektorn, inklusive 
omsorg och omsorgstjänster. En del av 
lösningen är trygghetsskapande teknik, 
baserat på till exempel IoT (Internet of 
Things). Med start år 2020 beviljades 
Eksta ekonomiskt stöd för att genomfö-
ra en testbädd i Kolla Parkstad på vårt 

Trygghetsboende. Syftet med projektet 
är att öka förståelsen kring behov som 
finns hos hyresgäster och deras anhöriga 
kring trygghet och möjligheter till digitalt 
stöd i vardagen.

BOENDE FÖR NYANLÄNDA
Vårt dotterbolag Tempohus verksam-
het är inriktad på att skapa boende för 
nyanlända. Personalen på Tempohus är 
anställd hos Eksta vilket medför att en 
del av integrationen omhändertas av oss. 
Tekniska lösningar i lägenheterna och 
system för källsortering och rutiner för  
användning av tvättstugor är exempel 
på saker som kan fungera annorlunda i 
Sverige jämfört med andra länder. När 
nyanlända fått en lägenhet hos oss bokar 

vi därför tid för hembesök inom  
två veckor från inflyttning för att gå 
igenom hur allt fungerar i lägenheten 
och i området runtomkring. Vid behov 
har vi en tolk med oss - det är viktigt att 
vi förstår varandra för att kunna ge bästa 
möjliga service. Detta har varit mycket 
uppskattat och vi tror att det har bidragit 
till en bättre start för många.  
 
Som kommunalt bostadsbolag är vårt 
uppdrag att bygga bostäder för alla.
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RESPEKT

för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption
Vi på Eksta ska behandla alla människor lika och visa 
respekt för varandras lika värde. Detta gäller såväl inom 
företaget som i vårt förhållande till kunder och hyresgäster, 
alla ska behandlas lika oavsett ställning i samhället. 

Som kommunalt bostadsbolag har vi ett särskilt 
uppdrag från kommunen att ta fram bostäder till socialt 
utsatta grupper, nyanlända osv. Vi har tydliga riktlinjer för 
uthyrning som vägleder vårt arbete och säkerställer lika
behandling för alla våra kunder och sökande.

I rekryteringsförfaranden välkomnar vi alla sökande och 
våra värdeord styr tydligt mot att ingen diskriminering får 
ske i någon del av vårt arbete. 

Vi har tydliga policyer och riktlinjer för upphandling och 
inköp, likväl som för affärsetik, inklusive hur vi ska förhålla 
oss till gåvor, mutor och korruption, som vi efterlever. 
Vår affärsetiska policy hanterar bolagets allmänna förhåll-
ningssätt för anställda i relation till upphandling, anbud, 

offert och inköp/beställning samt bisyssla, förmåner och 
representation. HR-ansvarig går igenom dessa riktlinjer 
med alla nyanställda. Uppdateringar kommuniceras ut 
till samtliga anställda. Internutbildning erbjuds årligen för 
att säkerställa grundläggande kunskaper och efterlevnad 
bland personalen. 

Vi lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU) och 
i denna finns grunden till en god affärsmässighet och fri 
konkurrens. Det innebär att vi har regler som vi måste följa 
vid anskaffning. Vi ska konkurrensutsätta våra större inköp, 
behandla leverantörer lika samt vara transparenta i våra 
upphandlingar. Vi kan inte välja våra leverantörer men vi kan 
välja vilka krav vi ställer på dem.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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MILJÖ 

Miljö - vårt signum och vår vision

Mål 
MILJÖ och HÅLLBARHET

Vi skall vara ledande i arbetet för en miljöklok 
 energianvändning

____________________________

Vårt arbetssätt skall minska vår miljöpåverkan och vår 
energianvändning.

Vi skall öka produktionen och användandet av 
förnybar energi.

Vårt arbetssätt skall främja ett ökat intresse,  
nytänkande och innovation.

 

Vår vision Eksta framtidens boende - i framkant för ett  
miljöklokt och tryggt Kungsbacka visar tydligt hur viktiga  
miljöfrågorna är för oss. Vi arbetar brett med miljöfrågor, 
inom allt från energi till vattenanvändning och återvinning.  
Vi driver huvudsakligen tre områden inom miljöklok  
energianvändning: Sol, Passivhus och Biobränsle. Samtliga 
tre områden bidrar till en minskad klimatpåverkan. Detta är 
en mycket viktig fråga för oss och vi gör vad vi kan för att 
bidra till sänkta utsläpp av växthusgaser.  
 
Vi ska vara ledande i arbetet för en miljöklok  
energianvändning  
Ekstas energikoncept med sol, passivhus och biobränsle är 
en unik kombination som vi tillsammans med VVS-konsulter 
och högskolor utvecklat och fortsatt utvecklar tillsammans. 
Vi arbetar sedan många år tillbaka med energieffektivt 
byggande och idag bygger vi i passivhusstandard (enligt 
FEBY-kriterier) i alla våra projekt. I vissa projekt med uttalad 
miljöprofil följer vi även andra miljöcertifieringar, exempelvis 
Miljöbyggnad. Kriterierna i de olika systemen går ofta hand i 
hand, men tar hänsyn till olika faktorer. 

Vi på Eksta har satsat på förnybar energi i form av biobränsle 
och solvärme - förnybar energi som minskar påverkan av 
växthuseffekten – i över 40 år. Vi har byggt upp små lokala 
värmeanläggningar som blivit så effektiva att uppvärmnings- 
kostnaderna för våra hus är bland de lägsta i hela Sverige. 

Under senvåren, sommaren och tidig höst kommer oftast all 
värme från våra solfångare. Huvuddelen av värmen kommer, 
utslaget över året, från biobränsle. 

Biobränsle
Runt om i kommunen har vi 20 små fjärrvärmeverk vilka drivs 
av biobränsle, i huvudsak pellets. För att säkra driften vid 
eventuellt fel eller störningar finns en oljepanna som back-
up (ej topplast). I vår ambition att minimera fossilbränslean-
vändning har vi i vår nya anläggning i Frillesås installerat en 
tvådelad oljetank, där ena halvan kan fyllas med bioolja. Den 
är också utrustad med solceller som förser panncentralen 
med miljövänlig fastighetsel. 

 
Ekstas arbete inom byggverksamhet och förvaltning syftar till att minimera 
energianvändningen med hjälp av ny teknik och energieffektivt byggande. 

Mål 
BYGGPRODUKTION

Vi skall bygga för en hållbar förvaltning och bidra till 
kommunens behov av bostäder
____________________________

Vi skall verka för en minimerad klimatpåverkan i vår 
byggnation.

Vi skall driva utvecklingen inom  
partneringsamverkan och energieffektivt byggande.

Vi skall stärka vår roll som förvaltarbyggherre och 
verka utmanande inom bygg- och planprocessen. 

w

955.596 KWh 
solel

1.964.480 KWh 
solvärme
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MILJÖ 

SOLENERGI 
Både solfångare och solceller, har varit självklart för oss  
sedan 70-talet. Det var då vi installerade vår första  
solfångare. Vi har lång erfarenhet och stor kompetens 
inom solenergi, och vi är stolta över att vara föregångare i  
branschen på området. Vi ingår i flera utvecklingsprojekt  
och utmanar branschen att utvecklas i en mer hållbar  
riktning. Våra fastigheter producerade 955.596 KWh  
solel och 1.964.480 KWh solvärme under 2021. Det var  
inget dåligt solår, men solinstrålningen över året var flera 
procent sämre än 2020, vilket avspeglar sig i produktionen.

EFFEKTIV ENERGIANVÄNDNING 
En annan utveckling för att optimera fjärrvärmeleveransen  
är vacuumsolfångare. De kopplas på fjärrvärmerören för  
att motverka att marken kyler ner kulvertsystemet. Kort  
och gott fungerar det så att när vi har överskottsenergi  
från solfångarna så växlar vi över den och laddar ut på  
fjärrvärmen för att ta hand om kulvertförlusterna.

Vår anläggning i området Vallda Heberg byggdes 2012  
och  tekniken har fungerat mycket bra. I Vallda Heberg  
har det sparat oss cirka 55.000 Kwh/år. Vi har utvecklat  
konceptet vidare för fler nya anläggningar och också anpas-
sat äldre anläggningar. 

Den mest miljövänliga kilowattimmen är den som 
inte används överhuvudtaget,

Vi skall inte äventyra kommande 
generationers möjlighet att 

tillgodose sina behov.
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MILJÖARBETE INOM FÖRVALTNING 

MILJÖARBETE INOM FÖRVALTNING  
Det räcker inte att vi jobbar hållbart med nybyggnation och ny 
teknik. Miljöarbete i ett bostadsbolag handlar till stor del om 
förvaltning och att hela tiden se till att vi bibehåller och opti-
merar miljösmarta funktioner. Vi arbetar systematiskt med det 
i vardagen och trimmar in och driftoptimerar våra fastigheter. 

Vi informerar också våra hyresgäster löpande och ger hand-
fasta energispartips bland annat i vår hyresgästtidning. 

Den mest miljövänliga kilowattimmen är den som inte  
används överhuvudtaget, och vi har satsat hårt och lyckats 
minska elförbrukningen mycket de senaste åren. 

Den el vi ändå måste köpa ska vara så miljövänlig som  
möjligt. Vi ser till helheten och väljer de mest energieffektiva 
och hållbara alternativen, 

Vi jobbar också med att utveckla det vi följer upp genom att 
gå från mätning per uthyrningsbar yta till A-temp. Det  rimmar 
väl med standard i branschen. Begreppet A-temp definierar 
den golvarea som byggnadens primärenergital ska beräknas 
efter (Boverket, 20210210). Detta ger oss bättre möjlighet att 
jämföra enskilda enheter över tid och mellan olika fastigheter. 

ELEKTRIFIERING 
Ett annat område vi fokuserar på är att fasa ut fossila bränslen 
i transporter och maskinpark. Vi byter successivt ut vår bilpark 
till elbilar, under 2021 har 13 st (2 st 2020) elbilar köpts in  
och vår ambition är att ha fasat ut alla fossilbränsledrivna  
bilar till år 2021/2022. Vi bygger också laddstolpar vid  
nybyggnationer, för att underlätta övergången till eldrift för 
våra hyresgäster. Under år 2021 installerades ytterligare  
43 laddplatser (15 st 2020) och det är förberett för fler att 
installeras när efterfrågan ökar. Vi byter till robotgräsklippare 
och el-klippare. En utbytt fossildriven gräsklippare gör  
kanske inte så stor skillnad, men totalt sett får vi en stor effekt. 

VATTEN - IMD
Vi har en ambition att minska vattenförbrukningen och har 
infört individuell mätning och debitering av förbrukning på 
kall- och varmvatten (IMD) hos våra hyresgäster. Satsningen 
möjliggör för hyresgästen att påverka sin månadskostnad.  
Kort sagt förbruka mindre, betala mindre och medverka till 
miljövinster. 

I Fjärås, Förlanda och Åsa har vi gjort en satsning 
för miljön och den biologiska mångfalden. I våra  
områdestypiska bikupor huserar drygt 300.000 bin. 
De lever av nektar och pollen och spelar därmed  
en stor roll för blommande växters pollinering.

Varje år ger bisamhällena två skördar, en vid  
midsommar och en på hösten. Våra hyresgäster  
har möjlighet att köpa burkarna till ett fördelaktigt  
pris. På etiketten framgår vilket bisamhälle som  
producerat honungen.

Bara genom att samla den mat som bina behöver, 
nektar och pollen, gör bina naturen och oss den 
största av tjänster. Honungen är det enda livsmedel 
som är gjort av insekter. Honungen smakar ofta olika 
beroende på vilka blommor bina har besökt. Bina 
hämtar sin nektar inom en radie av cirka tre km kring 
bikupan. Lind, ljung, raps, hallon och mjölkört sätter 
särprägel på smak och färg. 

Ett samarbete med Kungskupan.

Bina besöker 4 miljoner blommor för att samla in ett kilo 
honung. Det går åt minst lika mycket till sommarfödan i 
bisamhället och att föda upp nya bin. 

Detta leder till att "våra" bin tillsammans besökt en 
miljard blommor i närområdet. Det har gjort nytta för alla 
växter som kräver pollinering och det blir en insats för den 
viktiga biologiska mångfalden. Både människor och djur 
i närområdet får ta del av och kan njuta av en grönare 
närmiljö.

Fjärås 

44 kg honung

Åsa

34,5 kg honung

Förlanda

35 kg honung
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Avfall och återvinning 
Ett annat fokusområde är återvinning. Här läg-
ger vi mycket resurser för att ge hyresgästerna 
förutsättningar att återvinna rätt. Vi får statistik på 
kilonivå angående avfallsmängder. Under 2020 
och 2021 ser vi en ökning, troligtvis beroende 
på att människor varit hemma mer till följd av 
Covid-19.

Vi byter ut soprum mot nedgrävda behållare 
utomhus, så kallade moloker i ytterligare  
bostadsområden. Det har många fördelar och är 
hållbart både ur hyresgästernas perspektiv, ur 
miljösynpunkt och bra för vår personal. Det får 
plats mer avfall på liten yta, Sval luft under jord 
minskar risken för dålig lukt och vi minskar på de 
traditionella soprummen som ska underhållas, 
städas och värmas upp. Vår utmaning vad gäller 
avfall är att få våra hyresgäster att sortera rätt. Vi 
ser dock en ökning i mängden återvunnet material 
med hela 10% mellan 2020 och 2021.

Maria Beglert och 
Jens Bryngelsson

papper alternativa 
råvaror

plast järn elektronik farligt 
avfall 

metaller 
0 kg

100.000 kg

200.000 kg

300.000 kg

Totala volymer avfall i olika fraktioner under 2021

År 2020    436.671 kg
År 2021     479.486 kg 

Utsläppsbesparing 

CO2

275.924 kg

DIGITAL RONDERING VIA APP 
Under året har vi jobbat vidare med våra interna rutiner 
och egenkontroller för att kontinuerligt minska drifts-
störningar. Vi har utvecklat en App till driftspersonalen 
för våra dagliga ronderingar i panncentralerna. Appen är 
idag en viktig del av våra interna rutiner för uppföljning av 
bland annat myndighetskrav och krav från Miljöförvalt-
ningen.

KEMIKALIELISTA I APP 
År 2021 har vi också infört ett nytt, enklare och mer 
överskådligt arbetssätt som berör vår kemikaliehan-
tering. I en App finns alla de kemikalier som får använ-
das listade. Alla berörda medarbetare hanterar Appen.  
Vid inköp av nya produkter gör vi en kontroll och väljer 
de kemikalier som har minst miljöpåverkan.

ENKLARE ARBETSSÄTT MED HJÄLP AV APPLIKATIONER
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LIKSTRÖMSPROJEKT 

LIKSTRÖMSPROJEKTET 1.0 
För cirka tre år sedan färdigställdes vårt Likströmsprojekt 
1.0 i Fjärås. Vi sammankopplade fyra olika byggnader till en 
egen produktionsenhet i ett likströms-stjärn-nät för optimal 
solcellsproduktion och användning.
Projektet var banbrytande genom att det utmanar nät- 
koncessionslagen. Enligt lagen måste den energi som pro-
duceras på byggnaden förbrukas i den egna byggnaden, 
alternativs säljas ut till elnätet (ofta till ett ofördelaktigt pris). 
Genom att likströmsnätet är skilt från växelströmsnätet 
(elnätet) kunde anläggningen klassas som en enhet, vilket 
innebar att vi kunde placera solceller i väderstreck som är 
maximalt effektiva vid varje tidpunkt på dygnet och sedan 
distribuera elen till samtliga anslutna hus.  

PROJEKT I FOKUS 2021: 

LIKSTRÖMSPROJEKTET 2.0
I Likströmsprojektet 2,0 har vi under året gått ett steg 
längre. Vi har kopplat på ytterligare verksamheter på lik-
ströms-stjärn-nätet. En gruppbostad, en förskola, ett 
äldreboende och en expeditionsbyggnad där också  
elbilsladdare finns tar nytta av likströmsnätet. Vår förhop-
pning är att denna teknik i framtiden ska kunna skalas 
upp ännu mer, till en innerstadkärna t ex. Då kan vi på 
riktigt prata om optimering av egenproducerad el och 
självförsörjning även i större skala.

 Energiutbyte

Blockchain

SMART ENERGINÄT

Fiktivt blockchain-modell i Fjärås
Blockchainsteknik är en decentraliserad plattform som 
möjliggör för aktörer att kunna utbyta affärer med var-
andra, inom ett visst område.  

Inom vårt likströmsprojekt i Fjärås har vi konstruerat en 
fiktiv blockchain-modell för att påvisa en möjlighet till 
utbyte och interaktion med våra hyresgäster. Syftet är 
att främja hållbarhet genom att premiera rätt beteende 
till exempel genom att hyresgästen/brukaren använder 
energin när förnybar energi finns tillgänglig.

Fördelarna är att systemet är självförsörjande, transpa-
rent och ett belönande system i en cirkulär ekonomi.
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VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN  

SÄRÖ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
I slutet av 2020 slutbesiktigades och överlämnades ett av våra 
nybyggnadsprojekt som pågått i två år. Äldreboendet inne-
håller 80 lägenheter med kringbyggda gårdar, eget storkök 
och anpassade administrationsdelar. Huset är byggt i enlighet 
med passivhusstandard, som så många av våra nybyggen.  
Vi har i detta projekt också byggt in lösningar som är robusta, 
beprövade och relativt enkla, men som i en lite ny tappning 
kommer att ge miljönytta för lång tid framöver. 

Markvärme: De kringbyggda gårdarna är svåra att komma åt 
utifrån för drift och underhåll. Vi har därför testat att dra  
returledningen på fjärrvärmen via gårdarna, för att på så sätt 
ge boende möjlighet att nyttja dem även vintertid när vi inte  
kommer åt att skotta. Detta ger dubbel nytta. Förutom  
uppvärmning av huset och gårdarna sänks temperaturen på 
vattnet som återgår till centralen. Det är fördelaktigt för  
systemet. 

Solfångare på marken: I en slänt angränsande till parken har vi 
installerat solfångare som smälter in estetiskt som ett naturligt 
element i omgivningen. Placeringen på marken gör att vi kan få 
ut optimal vinkel och effekt av solfångarna.

Ackumulatorer och batterier: Det är normalt sett svårt att 
fullt ut balansera produktion av solel till byggnadens behov 
eftersom användningen inte alltid sker samtidigt som produk-
tionen är som störst. Genom att lagra vår egenproducerade 
solel i ackumulatorer och batterier istället för att sälja ut den 
till nätet, ökar vi egenanvändning och förlänger driften av 
egenproducerad el dygnet runt.

BJÖRKRIS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE 
Nybyggnation av totalt 120 lägenheter med tillhörande all-
männa ytor. Huset uppförs enligt FEBY 18. Här har samverkan 
med Kommunens förvaltningar fungerat mycket väl vilket 
gjort att planprocessen endast tagit åtta månader.  
Bygglovsprocessen har kunnat pågå parallellt. Huset är en 
större skala av Särö vård- och omsorgsboende.  
Färdigställandet är planerat till november 2022. 

Utöver sedvanligt fokus på energieffektivt byggande kommer 
det att finnas en del nyheter. 

Vi skall för första gången installera hybridsolfångare som är 
en kombination av solfångare och solceller. Vi ser fram emot 
utvärderingen av den nya typen av solfångare. 

En av målsättningarna inom förvaltningen är att återvinna  
energi på många olika sätt. Vi kommer att göra ett helt unikt 
försök med att återvinna energi från fettavskiljaren till 
storköket. I normalfallet släpps stora mängder varmvatten 
ut via en brunn (fettavskiljare) och sedan ut i det kommunala 
ledningsnätet. Återvinningen av den energin är ytterligare ett 
exempel på vår ambition att prova och utvärdera.  

Särö vård- och omsorgsboende
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En viktig del i vår verksamhet, både historiskt och i nutid, 
är vår inriktning på att vara med och driva utvecklingen 
kring solenergi, passivhus och energieffektiva byggnader. 
Vi är med i många olika forum och deltar i flera innova-
tions- och utvecklingsprojekt samt tävlingar. För att kunna 
ligga i framkant av utvecklingen är vårt samarbete med 
högskolor och universitet en förutsättning. Vi är stolta 
över att vi, trots vår relativt blygsamma storlek, kan synas 
och involveras i större sammanhang, att våra erfarenheter 
respekteras och värderas och att vi kan bidra till att sprida 
kunskap som syftar till en hållbar byggproduktion och 
förvaltning.

Den senaste tävlingen vi deltog i, Helsinki-projektet, gick vi 
ända till final i. Projektet handlar om hållbarhet och  
uppvärmning och hur man kan spara energi. Genom detta 
forum bidrar Eksta till utvecklingen både nationellt och 
internationellt. 

Innovation och utveckling
Forum där Eksta är aktiva:

• Ordförande i NUG-gruppen (nya upphandlings-  
och genomförandeformer) för Byggherrarna 

• Medlem i kommittén SIS/TK 593 för framtagande  
av ISO standard 44001 Affärsrelationer i samverkan 

• Styrelseledamot FEBY (Forum för energieffektivt  
byggande) 

• Styrgruppsmedlem i Teknikcollege Kungsbacka 

• Medlem i programrådet för Energiingenjör vid  
Högskolan i Halmstad 

• Medlem i Nationella rådet för industriellt  
byggande 

Optimering av solelnytta genom smart mikronät  
 och brukare.  
”Beslut programprojekt Statens energimyndighet beviljar  
Eksta Bostads AB stöd motsvarande 75 procent av stödgrun-
dande kostnader, dock högst 1 317 150 kronor. Stödet lämnas 
för genomförandet av projektet".

Solmätt. (Eksta, HSB Värmland, Castellum, Vasakronan)  
Projektets syfte (effektmål) är att bidra till effektiva och  
välfungerande solelinstallationer. Projektets mål är att  
sammanställa erfarenheter från dagens solelinstallationer 
och uppföljningssystem samt sprida dessa till fastighets- 
företag, Stödet uppgår till 519.000 kronor.

Pellets av hästgödsel och hampa. 
SIVL:s forskningsprojekt Hästgödsel och hampapellets för 
energiutvinning med nr 1B:14/20. IVL stiftelse bidrar med  
200 000 kronor.

 Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader.  
Statens Energimyndighet beviljar IVL Svenska Miljöinstitutet 
AB stöd motsvarande 91 procent av stödgrundande  
kostnader, dock högst 3 200 000 kronor. Stödet lämnas  
för genomförande av projektet Optimerad värme till  
områden med lågenergibyggnader under tiden  
2020-05-18 -2021-12-31. Partners är Eksta Bostads AB, 
Tekniska Verken i Linköping AB, AB Borlänge Energi, 
Falu energi & Vatten AB, VänerEnergi AB, NCC AB.

Helsinki energy Challenge 
Klimatkrisen är vår tids viktigaste utmaning och städerna har 
en nyckelroll när det gäller att driva övergången till en  
koldioxidsnål ekonomi. Helsingfors är en av de ledande 
städerna i omställningen till en hållbar framtid med målet att 
bli koldioxidneutralt till 2035. 

Därför lanserades  Helsinki Energy Challenge.En global  
utmaningstävling på en miljon euro för att svara på frågan:  
Hur kan man fasa ut fossila bränslen i uppvärmningen av  
Helsingfors? Eksta var med i ett internationellt team och  
kom till finalrundan ihop med tio andra team. Totalt deltog  
252 team.

IoT - Trygghetsboende med digitalt stöd, Vinnova
Projektet IoT (Internet of Things). handlar om att undersöka 
hur ny teknik kan skapa mervärde för äldre personer som 
kan innebära mer trygghet rent fysiskt, men också en ökad 
social trygghet. Med start år 2020 beviljades Eksta ekono-
miskt stöd för att genomföra en testbädd i Kolla Parkstad på 
vårt Trygghetsboende.
 
AI - I klimatets tjänst, Vinnova/Chalmers industriteknik
Projektet handlar om digitala tvillingar. Det innebär att man 
digitalt kan bygga upp en befintlig byggnad eller ett område. 
Här kan man teoretiskt prova olika metoder och lösningar 
för att komma fram till den optimala lösningen utifrån ett 
LCA-perspektiv på renoveringen.
Byggnadssektorn har en enorm potential att minska 
utsläpp av växthusgaser och mildra klimatförändringarna. 
Det behövs storskaliga renoveringar snarast för att uppfylla 
Sveriges klimatmål för 2045. En barriär är den manuella och 
tidskrävande planeringen av renoveringsåtgärder. Digitala 
stadstvillingar skulle här kunna utgöra en bra grund för  
effektiv renoveringsplanering och beslutsstöd. Eksta deltar 
utifrån ett fastighetsägarperspektiv och kommer att delta 
med ett referensprojekt.

På lång sikt bidrar projektet till att öka renoveringstakten och 
uppnå klimatmålen.

Forskning och utveckling - historiken förpliktigar

Pågående FoU projekt inom förnybar energi

Vi är med i flera forskningsprojekt tillsammans med andra partners 
och kollegor. Här presenteras ett axplock av de främsta just nu:

Särö vård- och omsorgsboende
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Viktiga händelser 2021 
År 2021 har varit ett framgångsrikt år där vi i slutet av året 
återgick till det nya normala. Det är glädjande att kunna  
konstatera att vi genom engagerad och delaktig personal 
fått verksamheten att fungera väl och med hög måluppfyll-
nad. Ett av bolagsmålen är att vårt arbetssätt skall ge nöjdare 
hyresgäster och kvittot på att det målet uppfyllts kom under 
hösten där vi återigen placerade oss högst upp i NHI  
(Nöjd Hyresgäst Index) mätning bland både privata och 
kommunala bolag. 

Målarbete bland personalen är en del i att Eksta också i  
fortsättningen ska uppfylla verksamhetens mål. En ny  
målperiod inleddes januari 2020 och påverkar inriktningen 
och arbetssättet 2020 till slutet av 2022. En stark målstyrning 
syftar till att samtliga anställda deltar och får förståelse för 
hela bolagets verksamhet, läs mer under avsnittet  
målarbete.

Pandemins påverkan har främst medfört ett annorlunda  
arbetssätt för personalen. Det har över lag fungerat mycket 
bra och inte påverkat nyckeltalen nämnvärt. Sjukfrånvaron 
har däremot varit högre gentemot tidigare år eftersom  
försiktighetsprincipen gällt. Vi har haft en del personal- 
omsättning på förvaltarsidan vilket medfört ett stort fokus  
på rekrytering.  

Energimässigt har året varit ett normalår både graddags-
mässigt (99%) och med solinstrålningen (102%).  
Solinstrålningen var något sämre än året innan vilket gör  
att vi trots fler anläggningar hamnar på samma nivå som 
2020, 2,92 GWh solproduktion. Trots de något sämre  
förutsättningarna 2021 så har energianvändningen i våra 
fastigheter och därigenom driftkostnaderna varit låga. Det 
visar sig både i energistatistik och ekonomi. 

Bostäder och uthyrning 
Efterfrågan på bostäder i kommunen ökar i alla kommun- 
delar.  Hyresrätten som upplåtelseform är eftertraktad. Vi  
har färdigställt ett spännande förtätningsprojekt i Förlanda 
och har tillfört ytterligare 16 lägenheter på Kyrkstigen som 
väl smälter in i det befintliga området. I Frillesås längst  
söderut i kommunen, på Rya Ängar, stod 26 nya hyresrät-
ter klara för inflyttning i oktober. Båda projekten är byggda 
enligt Passivhuskriterierna FEBY Guld och har också erhållit 
statligt investeringsstöd, vilket medför en lägre hyra jämfört 
med annan nyproduktion.

En viktig parameter under 2021 har varit att, trots omständig-
heterna, upprätthålla en hög kvalitativ underhållsnivå i hela 
bostadsbeståndet. Vår byggproduktion styrs av långsiktig-
het, kvalitet och energieffektivitet. 

 
Alla våra bostäder är digitalt uppkopplade via fiber i stads- 
nätet. Det gör att precisa och exakta driftmätningar kan  
göras. Resultatet blir tillfredställande och vi ser att verklig- 
heten uppvisar bättre nyckeltal än vad husen projekterades 
för. Ytterligare en fördel är att vi kan finjustera våra anlägg-
ningar för att ge en bra inomhusmiljö i kombination med låga 
driftskostnader. 

Omflyttningen har under 2021 varit något lägre jämfört med 
föregående år 6,9 % (7,5%), Det beror delvis på den riktade 
aktivitet som vi genomförde 2020. Där arbetade vi med att 
kartlägga oriktiga hyresförhållanden i beståndet, främst 
i form av ej tillåtna andrahandsuthyrningar. För att få fler 
tillgängliga lägenheter för bostadssökande hos Bostadsför-
medlingen är det viktigt att arbeta systematiskt med frågan 
om oriktiga hyresförhållanden framöver.  
 
Uthyrningsläget har, likt tidigare, varit mycket gott. Bolagets 
samtliga lägenheter är uthyrda. I nyproduktionen är ett av 
bolagets mål, att lägenheterna skall vara uthyrda senast sex 
månader före inflyttning. Det medför en bättre inflyttnings-
process för anställda och för hyresgästerna. Målet är uppfyllt 
under året.  I nyproducerade områden finns en något högre 
omflyttningsfrekvens.  

Fördelning av 3278 hyreslägenheter i storlek

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och Verkställande direktören för Eksta Bostads AB,  556497–8293 avger härmed 
följande berättelse för bolagets verksamhet 2021-01-01--2021-12-31.  
Bolaget är helägt av Kungsbacka kommun. 
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Nyproduktion 
Då efterfrågan på hyresrätter ständigt ökar har vi fokus på att 
färdigställa nyproduktionsprojekt med hyresrätter runt om i 
kommunen. Vi medverkar också aktivt i planprocesserna. Det 
gör vi för att också framöver kunna tillföra hållbara  
bostäder till Kungsbackas invånare i alla kommunens delar. 

Detta medför att vi ständigt måste vara beredda på föränd-
ringar och hela tiden försöka tänka nytt. Vi vill vara nyfikna 
och utmanande inom hela byggprocessen och ha ett nära 
samarbete med kommunens berörda förvaltningar. I en  
alltmer expanderande kommun är affärsrelationer i samver-
kan något vi tror kommer att prägla framtiden än mer.

Under året pågick byggnationen av Björkris vård- och  
omsorgsboende som delvis är en utveckling av Särö 
vård- och omsorgsboende (80 lägenheter), men med 120 
lägenheter. Samverkan med alla parter i en byggprocess är 
en förutsättning och gäller extra mycket vid byggnation av 
samhällsfastigheter så som på Björkris vård- och omsorgs-
boende där lärdomar och erfarenheter från Särö medfört att 
projektet löper väl i både tid som ekonomi. Projektet kommer 
att överlämnas till Kommunen december 2022. Byggnaden 
uppförs som Passivhus med inslag av både solvärme och 
solceller genom att vi för första gången kommer installera 
hybridsolfångare - en kombination av solfångare och  
solceller.

I Förlanda skedde inflyttningen under våren av 16 lägenheter. 
De byggdes utifrån en färdig detaljplan från den ursprung-
liga byggnationen 1996, då etapp 1 färdigställdes. Det var 
glädjande att samtliga lägenheter var uthyrda sex månader 
före inflyttning. Det vittnar om att samtliga delar av kommu-
nen har behov av hyresrätter, inte bara de centrala delarna.  
 
Viljan att bo i alla kommundelar finns. Vår förhoppning är  
att detta också avspeglas i kommande kommunal planering  
för bostäder i den nya översiktsplanen som är under 
framtagande. 

I södra delen av Frillesås färdigställdes också nyproduktion 
av 26 lägenheter på Rya Ängar. Inflyttning skedde i novem-
ber 2021. Husen är en förädling av våra uppskattade  
fyrbohus som delvis har projekterats om för att också kunna 
innehålla mindre bostäder om 1 rum och kök. Under våren 
2022 kommer etapp två att påbörjas med lika många  
lägenheter. Vidare finns även etapp tre med i planeringen 
vilken innehåller ca 10 stadsradhus likt Tölö Ängar.

Detaljplanen för ca 30 bostäder i Algusered Särö har nu  
äntligen vunnit laga kraft vilket medför att planeringen och 
projekteringen kan påbörjas för eftertraktade hyresrätter i 
Särö.

Eksta har erhållit statligt stöd för majoriteten av projekten. I 
alla våra projekt bygger vi enligt Passivhuskriterierna FEBY 
18. Tack vare det kan vi få det utökade statliga stödet som 
ges till energieffektiva byggnader, vilket möjliggör en sänk-
ning av produktionskostnaden med 10–15 %.

Vi har kunnat erbjuda nyproduktionshyror på attraktiva  
nivåer. Vi upplever att hyresrätten som boendeform är mer 
uppskattad än tidigare. Efterfrågan ökar hos alla målgrupper 
och vi jobbar vidare med hyresgästinflytande och tillvals- 
möjligheter. När omständigheterna blir bättre fortsätter vi 
också med våra uppskattade områdesyror.

Genom VD:s ordförandeskap i organisationen Byggherrarnas 
utvecklingsgrupp NUG (Nya upphandlings- och genom- 
föranderegler) deltar Eksta aktivt i förändringsprocessen. 
Det behövs i branschen, där ökad enighet kring olika delar 
i partneringsprocessen länge efterfrågats. NUG har bland 
annat tagit fram partneringmallar och har under 2021 arbetat 
med riktlinjer och råd för ersättningsmodeller inom samver-
kan. Arbetet sammanfaller väl med det andra uppdraget VD 
har inom SIS (Svenska Institutet för standarder). Gruppen har 
arbetat fram riktlinjer för den nya standarden affärsrelationer 
i samverkan 44 001. 

VD är också styrelseledamot i FEBY (Forum för energieffek-
tivt byggande) där utveckling av kriterierna för passivhus är 
en stor del av verksamheten.   

Lokaler 
Vi har arbetat aktivt och samverkat med lokalhyresgästerna 
för att i görligaste mån vara behjälpliga med lösningar för att 
underlätta att ta sig igenom den svåra tiden som uppstått på 
grund av rådande pandemi. 

Bukärrsgårdens äldreboende i Särö står nu oanvänt i avvak-
tan på förändring av detaljplanen. Planering och ansökan om 
planändring för fastigheten är påbörjad och förväntas bli klar 
under 2023. Det befintliga boendet behöver förberedas för 
att byggas om till vanliga hyresrätter.

Planprocessen för en om- och utbyggnad av Ekhaga vård- 
och omsorgsboende i Onsala har resulterat i en färdig  
detaljplan under året. Det ger bra förutsättningar för en 
snabb igångsättning av projektet när verksamheten och 
kommunen så önskar.

Arbetet med att se över alla möjligheter att bygga om  
lokalytor och allmänna ytor till bostäder sker kontinuerligt. 
Ett exempel är Andreas väg 2 i Vallda där tre lägenheter  
tillskapas av före detta tom lokalyta. Inflyttning sker mars 
2022. 

I centrala Kungsbacka på Östergatan pågår ombyggnad av 
en tom lokal till två lägenheter. De planeras vara färdigställda 
i maj 2022. Även på Klövervägen i Fjärås pågår en ombygg-
nad av källarlokal till lägenhet.

I samband med färdigställandet av Björkris vård- och  
omsorgsboende i slutet av 2022 kommer hemtjänsten att 
lämna lokalerna på fd Tölö Äldreboende, därför har vi inlett 
en utredning om alternativ användning. Förhoppningsvis kan 
fastigheten byggas om till vanliga hyresrätter.
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Värmeproduktion  
Under 2021 har vi byggt ihop Bukärrs panncentral med Liabo 
panncentral då centralen i Liabo krävde stora reinvestering-
ar. Panncentralen i Liabo tas ur bruk och kommer att fungera 
som en undercentral i stället. Bukärr som är en modern, 
driftsäker central är numera den enda panncentralen vi har 
i Särö. Den levererar värme till bostäderna i Särö centrum, 
skolor, förskolor, vårdcentral, verksamhetslokaler och vård- 
och omsorgsboende. Där finns också kapacitet för att kunna 
ansluta flera kunder/anläggningar.

Vi har utvecklat en mobilapplikation för pannoperatörerna 
som används i de dagliga ronderingarna i våra panncentra-
ler. Applikationen är idag en viktig del av våra interna rutiner 
för uppföljning av bland annat myndighetskrav och krav från 
Miljöförvaltningen.

De nya reglerna för certifierad pannoperatör har skjutits  
fram till att börja gälla 2022-12-01. Det innebär att vi i god tid  
hinner certifiera våra nyanställda pannoperatörer. 

Trädgårdsvägens panncentral i Frillesås var en av bolagets 
äldsta biobränsleanläggningar som uppnått sin tekniska  
livslängd. Under år 2021 har vi byggt en ny central. Det gör 
att vi nu kan försörja våra lokaler, bostäder, redan befintliga 
kunder, egen samt andra fastighetsägares nyproduktion 
med hög driftsäkerhet. Den nya panncentralen har två  
pelletspannor med en effekt på 1.250 kW samt 500 kW 
samt en oljepanna på 1.650 kW. Oljepannan med oljetank 
är förberedd så att vi vid eventuella längre driftsavbrott kan 
elda med olja som är 100% fossilfri. Panncentralen är också 
utrustad med den senaste tekniken för rökgasrening, vilket 
innebär minskade utsläpp av stoft från skorstenen.

Lärande bygg 
I början av året avslutade den tredje gruppen elever från 
Lärande bygg sin utbildning och kunde påbörja sin tid som 
byggnadslärling.  Vi har med stolthet deltagit i projektet som 
är en unik samverkan mellan Eksta, Kungsbacka kommun 
och Brixly AB med flera. Här vänder vi oss företrädesvis till 
nyanlända som går en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning 
för byggnadsarbetare.

Projektet har fått stor uppmärksamhet och vid årets slut 
hade flertalet elever fått anställning i branschen.

Att som Kungsbackas allmännyttiga bolag få medverka till 
att nyanlända kommer i egenförsörjning är mycket stimule-
rande. Denna gång har utbildningen utvidgats och kommer 
att innehålla praktik inom fler branscher i byggsektorn som 
till exempel måleri. Vår förhoppning är att det blir fram-
gångsrikt för den enskilde deltagaren/eleven. Vi hoppas 
också att modellen kan inspirera och tillämpas på andra håll 
i landet inom olika branscher.

Hyresgästundersökningar 
Bolaget tillämpar rullande kontinuerlig hyresgästundersök-
ning i samarbete med Origo Group. Det innebär att en digital 
frågeenkät skickas ut till ett urval hyresgäster varje vecka. 
På årsbasis får samtliga hyresgäster möjlighet att ge oss 
feedback om det mesta som berör boendet. Under året har 
vi legat kvar på en mycket hög nivå av nöjda hyresgäster, 92 
%. Där benchmarknivån i snitt ligger på 70 %. Det indikerar 
att verksamheten drivs med inriktningen som hyresgästerna 
uppskattar. 

Underhållsnivån 
Vi har glädjande nog, trots de rådande omständigheterna, 
hållit en hög underhållsnivå. De närmaste åren strävar vi 
efter att bibehålla den kvaliteten. 

Flera av våra områden är byggda i mitten av 1990-talet. 
Det behövs en hög nivå av planerat underhåll för att inte 
få ökade reparationskostnader samt för att behålla fastig-
hetsvärdet och trivseln i och runt bostäderna. ROT-projektet 
på Rosengatan 18–44 har påbörjats med fönsterbyte vilket 
utöver energibesparing skapar mervärde för hyresgästerna i 
minskat buller.

Vidare är området Gullregn-/Kaprifolvägen föremål för en 
förstudie av en mer omfattande ROT-renovering.  

Energi  
Solinstrålningen år 2021 var ett normalår. I stort har alla  
anläggningar producerat enligt förväntan, vilket gör att vi 
uppnått 2,92 GWh jmf 2,95 GWh för 2020.

Bolaget arbetar konsekvent och kontinuerligt med högt 
uppsatta mål, både inom energianvändningen och inom 
produktionen av förnybar energi. Stort fokus ligger på att 
genomföra planerat underhåll inom installationsområdet, 
exempelvis på ventilationsaggregat och belysning. Detta gör 
vi för att minska elanvändningen. Året har till stor del varit ett 
normalår på 99,2 % men 16 % kallare än 2020, vilket medför 
en faktisk ökning av energianvändningen. Normalårs- 
korrigerat hamnar året på 89 KWh/m² och A-tempsyta, 
vilket är samma som föregående år. En av våra medarbetare 
är certifierad energiexpert, vilket gör att vi numera har möj-
ligheten att utföra bolagets energideklarationer i egen regi. 
Detta medför en stor kostnadsbesparing de kommande  
åren .

De första eldrivna servicebilarna, som laddas direkt från 
solcellsanläggningen, började rulla våren 2016. 
Under 2021 har infrastrukturen för laddning av el- och  
hybridbilar byggts ut, främst för våra egna servicebilar, men 
också för hyresgästers bilar. Successivt utökas elbilsparken. I 
slutet av året hade vi 23 (10) elbilar och kommer att öka  
antalet under kommande år. Övergången mot elbilar i  
verksamheten är ett strategiskt val för att uppfylla SABO:s 
klimatinitiativ om en fossilfri Allmännytta 2030.

Även trädgårdsmaskiner elektrifieras både i vår egen verk-
samhet och hos våra skötselentreprenörer. Under året drift-
satte vi också ytterligare robotgräsklippare i våra områden. 
Förutom minskade utsläpp är det en positiv effekt med 
minskat buller, vilket uppskattas av våra hyresgäster.
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Kvalitetsredovisning 
Vår fortsatta samverkan med skolor och högskolor samt 
branschen i övrigt öppnar för insyn och utvärdering. Vårt 
mål, att tåla en kritisk granskning, gäller för alla delar i vår 
verksamhet, inte minst avseende energieffektivt byggande. 
Examensarbeten och doktorsavhandlingar bidrar till att  
verifiera våra egna resultat och bedömningar. Vi bjuder in 
till att testa ny teknik. Projektarbeten som utförs hjälper oss 
att kritiskt granska bolaget och visar på förbättringsmöjlig- 
heter. Erfarenhetsåterföring tar vi med oss i kommande  
projekt. Alla studier och uppföljningar som genomförs  
blir kvalitetssäkring för oss och styrker att vår produktion  
och planering medför hållbarhet och kvalitet in i  
förvaltningsskedet.

Vi arbetar på bred front med att minska energikostnaden 
i vårt befintliga fastighetsbestånd. Våra energicontrollers 
arbetar målmedvetet med tanken att ”den grönaste kWh är 
den som inte behöver produceras”. Detta är ett område som 
kräver ekonomiska investeringar i förhållande till energi- 
besparing. Det är ett viktigt och kompetenskrävande arbete, 
som vi redan ser resultat av. 

Dotterbolagen 
Tempohus Kungsbacka AB har inte haft någon nyproduktion 
eller annan expansion utan inriktas numera mot traditionell 
fastighetsförvaltning. Tempohus har inga anställda utan 
köper tjänster av moderbolaget, främst förvaltningstjänster. 
Dotterbolaget har till uppgift att uppföra bostäder på  
tillfälliga bygglov eller på annat sätt köpa in och förvalta 
bostäder av tillfällig karaktär.

Under 2021 fusionerades dotterbolaget, Eksta Samhälls 
fastigheter AB, in i Eksta Bostads AB. Ett förvärv av  
Björkgläntans Fastighets AB, org.nr 559061–0852, skedde 
under hösten, vars tillgång består av råmark Kungsbacka 
Enen 1:3 i Onsala. Bolaget kommer att fusioneras in i Eksta i 
början av 2022. 

Mål 
Vi börjar närma oss slutet på den målperiod som pågått från 
2020-01-01 och avslutas 2022-12-31. Ständig utveckling och 
en lärande organisation har varit några av nyckelorden. Det 
målinriktade arbetssättet har varit viktigt för att känna  
delaktighet, och gett en gemensam syn på inriktning och 
framtid.

Bolagsmålen är direkt i linje med styrelsens ”Mål och  
Affärsidé”, som i sin tur kommer ifrån visionen och  
ägardirektiven. Genom att ha en röd tråd från handlingsplan 
på individ- och avdelningsnivå till Kommunens ägardirektiv 
säkerställer vi att direktivet får direkt påverkan på verksam-
heten. 

Samtliga medarbetare är delaktiga i målarbetet.  
Måluppfyllanden har varit god. Styrelsens vision, mål och 
affärsidé har tillsammans med ägardirektivet legat till grund 
för vårt pågående målarbete. Fokusområden är satta för 
innevarande treårsperiod och vi arbetar på bred front i  
organisationen med målarbetet. Läs mer om målarbetet 
under avsnittet vision och mål

Boinflytande 
Under hösten 2021 har vi kunnat återuppta våra uppskattade 
områdesyror. Träffarna är ett led i att erbjuda boendeinfly-
tande. Flera av våra engagerade medarbetare brukar vara 
på plats och har träffat våra hyresgäster ute i området. Det 
är en bra mötesform som gör oss mer tillgängliga och ökar 
möjligheten till hyresgästinflytande. Vi kommer att utveckla 
konceptet 2022. Målsättningen är att överträffa våra hyres-
gästers förväntningar, både de som bor och de som verkar i 
våra bostäder och lokaler.

NKI 
Vi fortsätter att mäta NKI (Nöjd Kundindex) kontinuerligt, 
fördelat över hela bolaget över året. Det medför att vi får 
aktuella synpunkter till oss, samt att förvaltningsavdelningen 
kan återkoppla personligen direkt till berörd hyresgäst. De 
svar vi får in blir också ett underlag för ett målinriktat förbätt-
ringsarbete och säkerställer boendeinflytandet. Vi skall även 
fortsättningsvis leva upp till ledorden i vår logotype: 
Ekonomi Kvalitet Service Trivsel och Ansvar   

 
Prioriteringar i verksamheten

Vi skall arbeta målinriktat för våra befintliga hyresgäster så att 
de trivs och känner trygghet i sitt boende. 
 
Vi skall tillföra fler nya och attraktiva bostäder byggda i  
passivhusteknik. 
 
Vi skall ha en aktiv markstrategi för att långsiktigt säkerställa 
möjligheten att själva utveckla nya bostadsområden. 
 
Vi skall pröva standardiserade koncepthus för att möjliggöra 
rimliga byggkostnader och hyror. 
 
Vi skall ta största möjliga miljöhänsyn när vi tillgodoser  
behovet av bostäder i kommunen. På så vis förstör vi inte 
 kommande generationers möjligheter att bygga och bo. 
 
Vi skall med ett passionerat förhållningssätt hela tiden  
vidareutveckla Ekstas energikoncept. 
 
Vi skall bygga bra hus för denna och kommande  
generationer. 
 
Vi skall aktivt verka för rimliga byggproduktionskostnader. 
 
Vi skall arbeta i samarbetsformer såsom partnering, där  
beställare och entreprenör driver projekt med gemensamt 
ansvar för ekonomi och kvalitet. 
 
Vi skall genom byggande av passivhus illustrera  
nödvändigheten och möjligheten att effektivisera  
energianvändningen ur ett LCA-perspektiv. 
 
Vi skall ta steget mot ett ökat inslag av träbyggnation även 
konstruktionsmässigt. 
 
Vi skall lägga vårt fokus på att använda så lite energi som 
möjligt ur ett livskostnadsperspektiv. 
 
Vi skall använda de energislag som ger minsta möjliga  
miljöpåverkan.
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Utblick mot framtiden 
Inriktningen för vår verksamhet ligger fast. Eksta Bostads 
AB skall i första hand producera och förvalta hyresrätter i 
nära relation till hyresgästerna och fortsätta att utveckla 
kärnområdena solenergi, biobränsle och energieffektiva 
hus. Eftersom vi bygger alltmer energieffektivt blir  
energianvändningen under byggnadens förvaltnings- 
skede allt mindre. Vi skall lägga kraft på hela bygg- 
processen och inte enbart fokusera på energianvändning 
utan också hantera hållbarheten ur ett livscykelpers- 
pektiv, från framtagande av materialet till destruktion. 

Vi vill fortsätta att inspirera och bevisa att visionen  
"Framtidens boende – I framkant för ett miljöklokt och 
tryggt Kungsbacka” kan bli verklighet. År 2022 kommer 
att medföra spännande och krävande utmaningar för  
bolaget. Vi säkerställer att vi jobbar strategiskt och  
inbjuder till delaktighet genom vårt målarbete.  Vi skall 
fortsätta utmaningen att utveckla verksamheten med 
inriktning på ekologiskt hållbart byggande med  
livscykelperspektiv. Samtidigt vill vi fortsätta att hålla 
produktionskostnaderna på rimliga nivåer, det i en tid  
då byggpriserna stiger kraftigt 

För att möjliggöra fortsatt produktion av hållbara hem 
och bostadsområden kommer arbetet med att förvärva 
strategisk mark och delaktighet i Kommunens plan- 
process att intensifieras. 

Kungsbacka Kommun kommer under året att fastslå 
ny översiktsplan samt en fördjupad översiktsplan över 
Kungsbackas centralort. Dessa fastlagda planer kommer 
att bli viktiga instrument för Eksta när det gäller strate-
gisk planering för kommande bostadsutveckling.

Ekonomi  
Årets resultat uppgår till 76.0 mkr (118,7 mkr) före  
bokslutsdispositioner och skatt. Det lägre resultatet  
jämfört med föregående år beror på den fastighets- 
försäljning som gjordes 2020 som gav en positiv  
resultatpåverkan om 51 miljoner. Intäkter från den  
löpande verksamheten uppgår till 398 mkr (389 mkr) 
och består i huvudsak av hyresintäkter från bostäder  
56 % och lokaler 34 %. Intäkterna från den löpande  
verksamheten, dvs exklusive försäljning, ökade med  
2,39 % till 398 miljoner jämfört med år 2020. Ökningen 
grundar sig främst i volymtillväxt i form av nya  
bostadsprojekt samt hyresjustering. Bland resterande 
intäkter finns bland annat försäljning av värme.

Driftkostnaderna uppgår till 139.1 mkr (133.4 mkr) och är 
4,3% högre än föregående år. Kostnaderna för underhåll 
och reparationer är 54 mkr (63,4 mkr) och avser främst 
det planerade långsiktiga underhållet 47 mkr  
(föregående år 56.1 mkr).

Avskrivningar har gjorts med 83.4 mkr (föregående år 
78,3 mkr). Avskrivningarna följer regelverket i K3 inne- 
bärande komponentavskrivning. 

 
Det fortsatt låga ränteläget är positivt. Det medför att den 
låga intäktsökningen för både bostäder och lokaler kan 
hanteras utan att underhållet av fastigheterna blir åsido-
satt. Det rådande ränteläget påverkar underhållsnivån 
positivt. Det finns dock en risk att lönsamheten kommer 
att pressas på grund av låga hyreshöjningar och ökade 
kostnader för branschen. Vi kommer att fortsätta arbetet 
med att hitta möjligheter till besparingar.

Pågående målarbete inom ekonomi innefattar att vi 
skall verka för bolagets långsiktiga ekonomiska tillväxt. 
Det goda ekonomiska resultatet och nöjda hyresgäster 
ger en stolt organisation. Vårt mål är att med ödmjukhet 
ständigt sträva mot att bli bättre. Vi skall hushålla med 
bolagets resurser och förbättra bolagets driftnetto, vilket 
är med i hela den ekonomiska processen.

Fastighetsvärdering 
Eksta Bostads AB gör varje år en desktop-värdering av 
samtliga fastigheter. Under 2021 gjordes en större  
samordnad värdering av samtliga fastigheter i beståndet 
med hjälp av Newsec. I den samlade värderingen ingår 
även 20% av fastigheter som blev värderade på plats. 
Dessa fastigheter är utvalda för att få en jämn fördelning 
gällande yta, typ och område mellan åren. Eksta Bostads 
AB värderar återkommande samtliga fastigheter fysiskt 
för att få ett så korrekt marknadsvärde som möjligt. 
  
Utöver att ta hjälp av extern fastighetsvärderare använder 
sig bolaget av Datscha, ett webbaserat fastighetssystem, 
för att löpande kunna göra analyser och värderingar. 
Fastigheterna värderas efter faktiska hyresintäkter,  
hänsyn tagen till faktiska driftkostnader och aktuellt 
marknadsvärde samt avkastningskrav. Det finns inga 
nedskrivningsbehov enligt K3 regelverket för 2021.
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Finansiella  poster 
Finansiella poster ger ett underskott om 37.6 mkr  
(överskott med 26.4 mkr) och består av summan av kostna-
derna för bolagets finansiella positioner inklusive korrige-
ringar samt de till ägaren utbetalda avgifterna för borgen-
såtagandet. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer 
och ramar som är fastställda i finanspolicyn. Orsaken till 
avvikelsen mot föregående års positiva finansiella resultat är 
utdelningen från dotterbolaget, Eksta Samhällsfastigheter 
AB, vilken genererats efter försäljningen av tre fastigheter 
som sålts under året. Eksta Samhällsfastigheter har under 
året fusionerats in i Eksta Bostads AB.

För 2021 klarar bolaget gränsen för maximal ränte- 
kostnad av EBITDA och klarar således att få fullt avdrag för 
räntekostnaderna. Under förutsättning att rådande  
ränteläge är fortsatt lågt 2022 är förutsättningarna goda till 
att full avdragsrätt erhålls även nästa år.

Finansiella instrument redovisas enligt reglerna i K3  
kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån  
anskaffningsvärdet. Intäkter och kostnader hänförliga till 
derivatinstrument nettoredovisas i posten räntekostnader. 
Bolaget tillämpar så kallad säkringsredovisning och bokför 
därmed inte förändringar i derivatens marknadsvärden i 
resultaträkningen. 
 
 
Finansiella ägardirektiv 
Bolagets finanspolicy är identisk med kommunens och 
bolagets finansiella positioner avrapporteras varje tertial till 
kommunens ekonomichef. 

Aktuellt läge gentemot direktiven 
För verksamhetsåret 2021 har bolagets anläggningstillgång-
ar (exklusive pågående nyanläggningar) skrivits av med 
 2,15 % (2,04 %). Bolagets resultat medger skattemässiga  
avskrivningar enligt ägardirektivet.

Soliditeten är 14,93 % (14.06%) och uppfyller inte det  
långsiktiga målet på 20%. Den justerade soliditeten som 
tar hänsyn till övervärdena i fastighetsbeståndet uppgår till 
41,34% (36,04%) och uppfyller dock målsättningen.

 

 
Konsolideringskravet fortsätter att stå i motsatsförhållande 
till önskemål och förväntningar att medverka, i för kommu-
nen som helhet, önskvärda utvecklingsprojekt, främst då 
i form av bostadsproduktion. Långsiktigt är dock arbetet 
inriktat på att minska riskerna.

Bolagets direktavkastningskrav enligt ägardirektivet om 
6% har inte uppnåtts under året. För bolaget som helhet är 
direktavkastningen 2021 4,66 %, en ökning från föregående 
års 4,24 %. 

Bolagets positiva kassaflöde, från den löpande verksam-
heten, återinvesteras årligen i nyproduktion av fastigheter 
samt investeringar i befintligt bestånd. Årets totala kassaflö-
de är negativt och landar på -81 milj. (+170 milj.). Orsaken till 
avvikelsen jämfört med föregående år är främst de  
försäljningar av fastigheter som gjordes under 2020 och 
som genererade ett stort positivt kassaflöde. 

Borgensavgifter faktureras årligen från kommunen.  
Borgensavgiften bedöms ligga på en marknadsmässig nivå.

Styrelsen   
Under verksamhetsåret 2021 har tio protokollförda styrelse-
möten ägt rum. Under större delen av året har dessa skett 
digitalt vilket utvecklat styrelsen genom nya arbetssätt. 
Normalt sett genomför styrelsen under året ett gemensamt 
studiebesök i Ekstas bostadsbestånd. Syftet med besöken 
är att få en bild av bolagets bostadsproduktion och de  
möjligheter och problem som möter företagsledning och 
personal. Studiebesök har inte skett under Corona  
pandemin men vi ser fram emot att åter få möjlighet till  
detta under 2022. Styrelsen består av sju styrelseledamöter 
och sex suppleanter utsedda av kommunfullmäktige i 
Kungsbacka kommun.  
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Årets resultat avspeglar ett år med volymtillväxt avseende hyresintäkter på 2,49 %

och gynnsamma räntekostnader. Årets direkta driftkostnader ökade med 2,79 % jämfört 

med 2020. Orsakerna är bland annat ett ökat underhåll samt volymtillväxt.

Vi har kunnat tillmötesgå många av våra hyresgästers önskemål med ett fortsatt stort  

underhåll på 189 kr/m² i och runt våra bostäder och lokaler.

Styrelsens förslag till resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Ingående balanserade vinstmedel 525 798 402
Årets resultat 58 724 278
Totalt 584 522 680

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägare 580 000
Balanseras i ny räkning: 583 942 680
Totalt 584 522 680

Styrelsen bedömer att utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 

verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna 

kapitalet och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Vi möter 2022 med stor tillförsikt.

Styrelsen och Verkställande Direktören

EKSTA Bostads AB
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Årets resultat
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Sammandrag av verksamhet/nyckeltal

Resultaträkning
2021 2020 2019 2018 2017

Hyresintäkter 362 485 353 694 346 507 334 064 319 859
Övriga intäkter i rörelsen 35 835 35 332 35 965 40 947 26 570
Driftskostnader -139 143 -133 432 -131 078 -123 786 -112 564
Underhållskostnader -53 976 -63 399 -56 286 -55 870 -51 313
Fastighetsskatt -6 513 -6 102 -6 349 -5 558 -5 372
Övriga kostnader -1 620 -15 574 0 0 0
Av- och nedskrivningar i förvaltning -83 428 -78 304 -103 514 -70 643 -65 779
Verksamhetsresultat 113 640 92 216 85 245 119 154 111 401
Finansnetto -37 629 -40 104 -43 540 -79 564 -67 373
Resultat efter finansnetto 76 011 52 112 41 705 39 590 44 028
Jämförelsestörande poster 0 66 551 0 8 390 0
Bokslutsdispositioner -756 -1 637 9 580 6 699 -15 089
Resultat före skatt 75 255 117 026 51 285 54 679 28 939

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar 4 225 045 4 020 246 3 950 144 3 697 119 3 527 517
Finansiella anläggningstillgångar 119 565 116 182 116 133 101 177 1 258
Omsättningstillgångar 226 139 298 516 163 835 153 375 90 245
Eget kapital 675 480 617 221 382 929 343 431 200 976
Obeskattade reserver * 8 908 8 152 169 808 179 388 186 087
Avsättningar 68 277 62 473 38 112 33 480 23 115
Låneskuld 3 700 222 3 614 459 3 508 898 3 275 441 3 103 693
Rörelseskulder 117 863 132 637 130 364 119 930 105 149
Balansomslutning 4 570 750 4 434 943 4 230 112 3 951 671 3 619 020

Fastigheter 
Lägenhetsyta, kvm 202 433 199 438 198 136 193 059 183 215
Lokalyta, kvm 84 094 84 094 86 641 88 001 90 993

Finansiering
Soliditet ( % ) 14,93% 14,06% 12,18% 12,23% 9,56%
Justerad soliditet ( % ) 41,34% 36,04% 33,33% 34,69% 32,83%
Genomsnittlig låneränta ( % ) 1,03% 1,13% 1,28% 2,49% 2,23%
Kassaflöde, exkl investeringar 159 439 130 416 145 219 110 233 109 807

Lönsamhet
Direktavkastning ( % ) 4,66% 4,24% 4,78% 5,13% 5,02%
Avkastning på eget kapital ( % ) 11,64% 23,40% 14,12% 20,09% 15,23%

Ekonomi
Medelhyra lägenheter ( kr / kvm ) 1 211 1 167 1 141 1 129 1 111
Medelhyra lokaler ( kr / kvm ) 1 356 1 368 1 368 1 311 1 264
Driftkostnader ( kr / kvm ) -406 -395 -387 -369 -336
Underhållskostnader ( kr / kvm ) -189 -223 -199 -201 -188
Driftsöverskott exkl underhåll ( kr / kvm ) 886 878 866 885 835
Driftöverskott ( kr / kvm ) 697 655 667 684 648
* Justering avseende bokslutsdispositioner och obeskattade reserver samt uppskjuten skatt kopplat till
fastigheter har inte skett för åren 2017-2019, vilket kan påverka nyckeltalen för dessa år se not 27

Direktavkastning Driftöverskott

Rörelseresultat exklusive avskrivningar i Resultat före avskrivningar och finansiella poster.

Fastigheter relation till materiella anläggningstillgångar.

Färdigställda byggnader plus mark Kassaflöde exkl investeringar

 och markanläggningar Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto plus avskrivningar

Resultat efter finansiella poster, i förhållande 

Lägenhetsyta / Lokalyta till genomsnittligt eget kapital. Justerad soliditet

Uthyrningsbar yta vid årets slut Redovisat eget kapital plus kapitalandelen av  

Driftkostnader obeskattade reserver plus bedömt övervärde i 

Soliditet Driftkostnaderna har justerats för försäljning fastigheter minskat med uppskjuten skatt i förhållande

Redovisat eget kapital och obeskattad av hushållsel och extern värmeförsäljning. till balansomslutning justerad för övervärdet.

reserv i förhållande till balansomslutning.

DEFINITIONER
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Resultaträkning

            Koncernen         Moderbolaget
Nettoomsättning 2021 2020 2021 2020
Hyresintäkter 369 789 709 362 557 540 364 599 814 355 897 231
Hyresjustering -2 114 471 -2 203 384 -2 114 471 -2 203 384
Övriga förvaltningsintäkter 35 063 896 34 748 561 35 835 165 35 332 407
Övriga intäkter 0 50 977 490 0 0

402 739 134 446 080 207 398 320 508 389 026 254

Fastighetskostnader

Driftskostnader -139 133 177 -134 744 801 -139 143 469 -133 431 785
Underhållskostnader -54 143 317 -63 501 999 -53 975 713 -63 398 709
Fastighetsskatt -6 555 479 -6 149 110 -6 512 859 -6 101 791
Övriga kostnader -1 619 953 0 -1 619 953 -15 573 701
Av- och Nedskrivningar -86 609 711 -79 666 206 -83 428 069 -78 304 162

-288 061 637 -284 062 116 -284 680 063 -296 810 148

Verksamhetsresultat 114 677 497 162 018 091 113 640 445 92 216 106

Resultat från finansiella poster 12
Resultat från övriga värdepapper och

fordringar som är anläggningstillgångar 2 000 2 000 2 000 2 000
Resultat koncern 0 0 0 66 551 191
Resultat intresseföretag 51 753 67 047 51 753 67 047
Ränteintäkter och liknande resultatposter 664 946 566 747 865 946 782 747
Räntekostnader och liknande poster -38 600 292 -40 992 213 -38 548 823 -40 955 884
Finansiellt resultat -37 881 593 -40 356 419 -37 629 124 26 447 101

Resultat efter finansiella poster 76 795 904 121 661 672 76 011 321 118 663 207

Bokslutsdispositioner 0 0 -756 259 -1 637 063
Skatt -16 269 399 -12 778 542 -16 530 784 -11 874 055

ÅRETS RESULTAT 60 526 505 108 883 139 58 724 278 105 152 089

Not

2
2
3
4

5,10,11
6

13

7
8
9
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Balansräkning
            Koncernen         Moderbolaget

TILLGÅNGAR Not 2021 2020 2021 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader   3 509 025 782 3 475 883 148 3 401 239 263 3 364 918 827
Mark 278 598 696 276 248 687 268 320 689 269 510 873
Värmeanläggningar 191 437 049 147 842 332 191 437 049 147 842 332
Byggnadsinventarier 7 010 714 7 199 173 7 010 714 7 199 173
Markanläggningar 61 674 707 45 952 868 61 657 042 45 934 842
Inventarier 7 422 581 4 384 240 7 417 151 4 375 332
Pågående nyanläggningar 288 191 256 180 464 254 287 963 440 180 464 254

4 343 360 785 4 137 974 702 4 225 045 348 4 020 245 633
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 0 0 103 500 000 100 025 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 825 1 000 825 1 000 825 1 000 825
Långfristiga fordringar 64 401 155 729 15 064 401 15 155 729

1 065 226 1 156 554 119 565 226 116 181 554

Summa anläggningstillgångar 4 344 426 011 4 139 131 256 4 344 610 574 4 136 427 187

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm

Bränslelager 1 863 797 1 565 704 1 863 797 1 565 704
1 863 797 1 565 704 1 863 797 1 565 704

Kortfristiga fordringar

Hyresfordringar 778 010 449 639 778 010 443 428
Kundfordringar 5 130 601 4 127 991 6 018 293 4 117 451
Övriga fordringar 12 254 958 1 332 978 12 070 545 1 963 406
Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 16 013 310 20 044 941 15 796 423 19 828 068
34 176 879 25 955 549 34 663 271 26 352 353

Kassa och bank 197 896 309 275 041 288 189 612 335 270 597 810

Summa omsättningstillgångar 233 936 985 302 562 541 226 139 403 298 515 867

SUMMA TILLGÅNGAR 4 578 362 996 4 441 693 797 4 570 749 977 4 434 943 054

24

23

15
16
17

14
14

18
19

22

20
21
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Balansräkning

            Koncernen         Moderbolaget
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2021 2020 2021 2020
EGET KAPITAL  

Aktiekapital 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Annat eget kapital inkl årets resultat 535 754 382 475 692 877 0 0
Reservfond 0 0 40 957 762 40 957 762

585 754 382 525 692 877 90 957 762 90 957 762

Aktieägartillskott 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000
Balanserade vinstmedel 0 0 425 798 402 321 111 313
Annat eget kapital inkl årets resultat 0 0 58 724 278 105 152 089

100 000 000 100 000 000 584 522 680 526 263 402

Summa eget kapital 685 754 382 625 692 877 675 480 442 617 221 164

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 0 0 8 908 276 8 152 017
Periodiseringsfond 0 0 0 0
Ersättningsfond 0 0 0 0
Summa obeskattade reserver 0 0 8 908 276 8 152 017

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 70 111 948 64 152 252 68 276 843 62 472 937
70 111 948 64 152 252 68 276 843 62 472 937

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 695 651 439 3 608 334 978 3 692 711 691 3 605 292 062
3 695 651 439 3 608 334 978 3 692 711 691 3 605 292 062

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 579 000 9 202 426 7 510 000 9 167 426
Leverantörsskulder 56 700 498 57 054 891 56 522 756 56 780 535
Skatteskulder 5 702 791 2 852 356 5 468 348 2 235 310
Övriga skulder 1 299 349 1 116 131 933 348 1 118 209
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 55 563 589 73 287 886 54 938 273 72 503 395

126 845 227 143 513 690 125 372 725 141 804 875

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 578 362 996 4 441 693 797 4 570 749 977 4 434 943 054

26,27

13,27

Not

27

25

29

28

28

Bundet eget 
kapital

Bundet eget 
kapital

Fritt eget 
kapital

Fritt eget 
kapital
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten 2021 2020 2021 2020
Resultat före extraordinära och finansiella poster 114 677 497 162 018 091 113 640 445 92 216 106
Av- och nedskrivningar 86 609 711 79 666 206 83 428 069 78 304 162
Avsättningar, obeskattade reserver och skatter -10 309 703 -21 719 279 -10 726 878 -21 152 027

190 977 505 219 965 018 186 341 637 149 368 241

Erhållen ränta 664 946 566 747 865 946 782 747
Erhållna utdelningar 53 753 69 047 53 753 66 620 238
Erlagd ränta -38 600 292 -40 992 213 -38 548 823 -40 955 884

153 095 912 179 608 599 148 712 513 175 815 342

Ökning ( - ) / minskning ( + ) av varulager -298 093 555 207 -298 093 555 207
Ökning ( - ) / minskning ( + ) av kundfordringar -1 330 981 -300 292 -2 235 424 -383 318
Ökning ( - ) / minskning ( + ) kortfristiga fordringar -6 890 349 35 691 914 -6 075 494 35 102 859
Ökning ( + ) / minskning ( - ) leverantörsskulder -354 393 -28 759 938 -257 779 -22 180 244
Ökning ( + ) / minskning ( - ) kortfristiga rörelseskulder -16 314 070 23 521 093 -16 174 371 22 620 787

Kassaflöde från den löpande verksamheten 127 908 026 210 316 583 123 671 352 211 530 633

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -295 877 600 -305 629 140 -292 109 590 -148 405 660
Sålda materiella anläggningstillgångar 3 881 806 145 914 246 3 881 806 0
Ökning av finansiella anläggningstillgångar 91 328 -23 960 -3 383 672 -48 960
Kassaflöde från investeringsverksamheten -291 904 466 -159 738 854 -291 611 456 -148 454 620

Finansieringsverksamheten

Ökning ( + ) / minskning ( - ) av långfristiga skulder 87 316 461 110 437 416 87 419 629 107 394 500
Utbetald utdelning -465 000 -515 000 -465 000 -515 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 86 851 461 109 922 416 86 954 629 106 879 500

Årets kassaflöde -77 144 979 160 500 145 -80 985 476 169 955 513
Likvida medel vid årets början 275 041 288 114 541 143 270 597 810 100 642 297

Likvida medel vid årets slut 197 896 309 275 041 288 189 612 335 270 597 810
Samtliga likvida medel är "kassamedel".

      Koncernen     Moderbolaget
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Förändring av det egna kapitalet i Koncernen 

Aktie- Aktieägar-

kaptal tillskott Totalt

Ingående balans 2020-01-01 50 000 000 100 000 000 367 324 747 517 324 747
Erhållet aktieägartillskott 0
Utdelning till ägaren -515 000 -515 000
Årets resultat 108 883 130 108 883 130
Utgående balans 2020-12-31 50 000 000 100 000 000 475 692 877 625 692 877

Ingående balans 2021-01-01 50 000 000 100 000 000 475 692 877 625 692 877
Erhållet aktieägartillskott 0
Utdelning till ägaren -465 000 -465 000
Årets resultat 60 526 505 60 526 505
Utgående balans 2021-12-31 50 000 000 100 000 000 535 754 382 685 754 382

Aktie- Reserv- Aktieägar- Balanserat Årets 
kaptal fond tillskott resultat resultat Totalt

Ingående balans 2020-01-01 50 000 000 40 957 762 100 000 000 281 388 422 40 237 891 512 584 075
Erhållet aktieägartillskott 0
Överföring av resultat 40 237 891 -40 237 891 0
Utdelning till ägaren -515 000 -515 000
Årets resultat 105 152 089 105 152 089
Utgående balans 2020-12-31 50 000 000 40 957 762 100 000 000 321 111 313 105 152 089 617 221 164

Ingående balans 2021-01-01 50 000 000 40 957 762 100 000 000 321 111 313 105 152 089 617 221 164
Överföring av resultat 105 152 089 -105 152 089 0
Utdelning till ägaren -465 000 -465 000
Årets resultat 58 724 278 58 724 278
Utgående balans 2021-12-31 50 000 000 40 957 762 100 000 000 425 798 402 58 724 278 675 480 442

Aktiekapitalet omfattar 50.000 aktier om 1.000:-. Samtliga innehas av Kungsbacka Kommun.
Aktieägartillskottet är ovillkorat.

Annat eget kapital

inkl årets resultat

Förändring av det egna kapitalet i Moderbolaget 
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Noter till resultat- och balansräkning
Not 1 Redovisningsprinciper m.m
Allmänna redovisningsprinciper

Bedömningar och uppskattningar

Intäktsredovisning

Hyror och Försäljning

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Offentliga bidrag

Låneutgifter

Leasing
Företaget redovisar leasingavtal som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Företagets ersättningar innefattar bl.a. löner, betald semester, betald frånvaro, och ersättningar efter avslutad
anställning i form av pensioner. Redovisning sker i takt med intjänandet. Bonus och liknande förkommer ej. 
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för dessa redovisas som en kostnad under den
period de anställda arbetar.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt och redovisas i resultaträkningen.
Aktuell skatt avser inkomstskatt för föregående räkenskapsår. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser
framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden.
Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader
som uppstår mellan bokförda och skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skatte-
mässiga avdrag eller underskott.

Alla bedömningar och uppskattningar är i linje med vad som är normalt för branschen.

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Årsredovisningen har upprättats enligt årsrdovisningslagen (1995:1554) och

Offentliga bidrag intäktsförs när dom erhålls. I de fall bidraget är kopplat till en investering i materiella 

direkt nedlagda utgifter med tillägg för indirekta utgifter samt med avdrag för dellikvider.
Företaget vinstavräknar utförda uppdrag till fast pris när arbetet är fullgjort. Pågående uppdrag värderas till

Intäkterna redovisas till nominellt värde.

Genomförda nedskrivningar har gjorts med ledning av extern värdering.

in i anskaffningsvärdet.
tillgångar som tar betydande tid att färdigställa (exempelvis byggnader) räknas låneutgifterna (räntorna)
Låneutgifter kostnadsförs i den period de uppstår. Avser låneutgifterna finansiering av tillverkning av

tillgångar reducerar bidraget det bokförda värdet.

Noter till resultat- och balansräkning
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Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter enligt principerna för
komponentavskrivning. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader
100 år Grund och stomme
50 år Fasader
40 år Yttertak, Fönster och dörrar, VA-system, Badrum, Köksinredningar, Elinstallationer,

Ventilation samt Hissar.
10 år Lokalanpassningar
100 år Övrigt (vilket innebär att åtgärder av typ ytskikt i lägenheter kostnadsförs)
Byggnadsinventarier
20 år

Markanläggningar
50 år

Värmeproduktionsanläggningar
100 år Byggnader
40 år Produktionsutrustning
20 år Bränslehanteringssystem, el och styrsystem.
Värmedistributionsanläggningar
50 år Kulvertar
40 år Undercentraler
Inventarier
5 år

Bolaget har i ägardirektiv begränsningar i sin rätt att avyttra fastigheter till ett värde över 10 mkr.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.

Varulager
Varulagret består av bränslen och är värderat till nettovärdet på balansdagen. 
Inköpspris från senaste fakturor har används.

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar Tempohus Kungsbacka AB samt Björkgläntans Fastighets AB. 
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att 
koncernens anskaffningsvärden på aktier och andelar vid förvärvstidpunkten avräknas mot det 
förvärvade företagets egna kapital inkl. andelen eget kapital i obeskattade reserver. 
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som 
tillkommit efter förvärvet. Vid upprättandet av koncernbalansräkningen har obeskattade reserver 
uppdelats i två delar, dels uppskjuten skatteskuld vilken redovisas under rubriken avsättningar och 
dels eget kapital. Den uppskjutna skatteskulden upptas till aktuell skattesats. Därmed redovisas 
inga bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i koncernredovisningen.
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Not 2  Specifikation av hyresintäkter 2021 2020 2021 2020
Bostäder 227 570 280 222 674 637 222 380 385 216 014 328
Lokaler 137 127 091 134 992 005 137 127 091 134 992 005
Garage, p-platser 5 927 241 6 030 098 5 927 241 6 030 098
Kabel-TV-avgifter 519 714 584 338 519 714 584 338
Summa hyresintäkter 371 144 326 364 281 078 365 954 431 357 620 769

Hyresbortfall garage, p-platser -603 751 -728 826 -603 751 -728 826
Hyresbortfall bostäder -26 490 -74 103 -26 490 -74 103
Hyresrabatter bostäder -4 135 -326 -4 135 -326
Hyresbortfall lokaler -105 740 -300 481 -105 740 -300 481
Hyresrabatter lokaler -614 501 -619 802 -614 501 -619 802
Summa hyresbortfall och rabatter -1 354 617 -1 723 538 -1 354 617 -1 723 538

Summa hyror 369 789 709 362 557 540 364 599 814 355 897 231
Hyresjustering enl avtal med Kba kommun -2 114 471 -2 203 384 -2 114 471 -2 203 384

Not 3  Övriga förvaltningsintäkter 2021 2020 2021 2020
Värmeleveranser 17 095 568 15 238 377 17 095 568 15 238 377
Övriga intäkter 11 575 606 13 631 060 12 401 141 14 214 906
El-avgifter 6 392 722 5 879 124 6 338 456 5 879 124
Summa övriga förvaltningsintäkter 35 063 896 34 748 561 35 835 165 35 332 407

Not 4  Övriga intäkter 2021 2020 2021 2020
Resultat försäljning av samhällsfastigheter 0 50 977 490 0 0
Summa övriga intäkter 0 50 977 490 0 0

Not 5  Driftskostnader 2021 2020 2021 2020
Direkta driftskostnader 93 869 552 92 437 589 94 131 968 91 577 130
Personalkostnader fastighetsdrift 14 812 914 14 696 356 14 812 914 14 696 356
Övriga driftskostnader 1 782 851 1 713 476 1 755 277 1 489 233
Personalkostnader förvaltning och styrelse 19 366 984 17 816 545 19 366 984 17 816 545
Lokalkostnader 431 282 526 532 431 282 526 532
Kontorskostnader 2 222 877 2 464 034 2 222 877 2 464 034
Administrativa kostnader förvaltning 6 646 717 5 090 269 6 422 167 4 861 955
Summa driftskostnader 139 133 177 134 744 801 139 143 469 133 431 785
I administrativa kostnader ingår även kostnader för avbrutna projekt.

Not 6  Underhållskostnader 2021 2020 2021 2020
Löpande underhåll 7 172 714 7 389 151 7 013 825 7 285 861
Planerat underhåll 46 970 603 56 112 848 46 961 888 56 112 848
Summa underhållskostnader 54 143 317 63 501 999 53 975 713 63 398 709

         Koncernen        Moderbolaget
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Not 7   Fastighetsskatt 2021 2020 2021 2020
Beräknad fastighetsskatt 6 559 479 6 149 110 6 512 859 6 101 791
Korrigering fastighetsskatt 0 0 0 0
Summa fastighetsskatt 6 559 479 6 149 110 6 512 859 6 101 791
Korrigering fastighetsskatt avser tidigare taxeringar.

Not 8  Övriga kostnader 2021 2020 2021 2020
Förlust avyttring anläggningstillgångar 1 619 953 0 1 619 953 15 573 701
Summa övriga kostnader 1 619 953 0 1 619 953 15 573 701

Not 9  Av- och Nedskrivningar 2021 2020 2021 2020
Byggnader 76 389 525 70 629 042 73 211 723 69 269 886
Värmeanläggningar 5 521 842 5 142 886 5 521 842 5 142 886
Markanläggningar 1 381 253 1 376 528 1 380 891 1 376 498
Byggnadsinventarier 842 840 766 638 842 840 766 638
Inventarier 2 474 252 1 751 112 2 470 773 1 748 254
Nedskrivning 0 0 0 0
Utrangeringar 0 0 0 0
Summa av- och nedskrivningar 86 609 711 79 666 206 83 428 069 78 304 162

Not 10  Personal 2021 2020 2021 2020
Medelantalet anställda har varit följande:

Administration 20,06 19,43 20,06 19,43
Fastighetsdrift 27,35 27,51 27,35 27,51

47,41 46,94 47,41 46,94

Fördelningen kvinnor/män är i styrelsen 43% kvinnor och 57% män (ordinarie ledamöten), 

I administrationen 77.3% kvinnor och 22,7 % män, i fastighetsdriften 14,3% kvinnor och 85,7 % män och i

VD och ledningsgrupp 43% kvinnor och 57 % män

Löner och andra ersättningar har utgått med: 2021 2020 2021 2020
Styrelse och VD 1 655 769 1 687 333 1 655 769 1 687 333
Övriga 21 539 711 20 981 799 21 539 711 20 981 799
Summa 23 195 480 22 669 132 23 195 480 22 669 132

Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 903 054 7 013 182 7 903 054 7 013 182
pensionskostnader till VD och styrelse 346 143 241 440 346 143 241 440
pensionskostnader till övriga anställda 2 140 343 1 840 158 2 140 343 1 840 158
Summa 10 389 540 9 094 780 10 389 540 9 094 780

Not 11  Ersättning till revisionsföretag 2021 2020 2021 2020
Ernst & Young AB Revision 257 750 299 581 208 500 166 000
Ernst & Young AB Konsulttjänster 83 275 323 215 60 775 323 215
Kungsbacka Kommun, revision 24 770 20 000 20 000 20 000
Summa 365 795 642 796 289 275 509 215

         Koncernen        Moderbolaget
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Not 12  Resultat från finansiella investeringar 2021 2020 2021 2020
Resultat från övriga värdepapper och

fordringar som är anläggningstillgångar 2 000 2 000 2 000 2 000
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 66 551 191
Resultat från andelar i intresseföretag 51 753 67 047 51 753 67 047
Summa 53 753 69 047 53 753 66 620 238

Not 13  Skatt

De huvudsakliga komponenterna när det gäller räkenskapsårets skattekostnader är följande:
2021 2020 2021 2020

Redovisad skatt i resultaträkningen

Aktuell skatt 10 570 273 9 260 352 10 592 620 8 693 100
Justering av aktuell skatt för tidigare år -260 569 0 134 258 0
Förändring uppskjuten skatt, temporära skillnader 5 959 695 3 518 190 5 803 906 3 180 955
Förändring uppskjuten skatt, underskottsavdrag 0 0 0 0
Summa redovisad skatt 16 269 399 12 778 542 16 530 784 11 874 055

Avstämning av effektiv skatt 2021 2020 2021 2020
Redovisat resultat före skatt 76 039 645 120 024 609 75 255 062 117 026 144
Skatt på redovisat resultat med gällande skattesats 15 665 050 25 685 266 15 502 543 25 043 595
Skatteeffekt av:

Ej skattepliktiga intäkter som ingår i resultatet 0 -14 241 955 0 -14 241 955
Ej avdragsgilla kostnader 37 436 57 225 32 788 57 225
Just av bokfört till skattem resultat vid fsg fastighet 49 060 3 316 140 0 3 316 140
Just av bokfört till skattem resultat vid avskr fastighet -5 181 273 -5 832 236 -4 942 711 -5 832 236
Skatteeffekt förändring skattesats 0 350 331 0 350 331
Skatteeffekt uppskjuten skatt 5 959 695 3 518 190 5 803 906 3 180 955
Justering avseende tidigare år -260 569 -74 419 134 258 0
Summa 16 269 399 12 778 542 16 530 784 11 874 055

Bolaget redovisar uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporär skillnad mellan bokföringsmässiga och

skattemässiga värden på byggnader, samtidigt redovisar bolaget motsvarande uppskjuten skattefordran

på grund av ej utnyttjade underskottsavdrag. 
2021 2020 2021 2020

Skatteskuld p.g.a. temporära skillnader 70 111 948 64 152 252 68 276 843 62 472 937

         Koncernen        Moderbolaget
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Not 14  Byggnader & mark 2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 4 302 816 288 4 049 131 192 4 190 439 161 4 041 130 284
Nyanskaffning under året 0 0 0 0
Försäljning / Utrangering under året 0 -181 167 399 0 -181 167 399
Överfört från pågående nyanläggningar 109 532 159 434 852 495 109 532 159 330 476 276
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 412 348 447 4 302 816 288 4 299 971 320 4 190 439 161

Ingående ackumulerade avskrivningar enl plan -826 933 140 -796 901 029 -825 520 334 -796 808 414
Årets avskrivning enligt plan -76 389 525 -70 629 042 -73 211 723 -69 269 886
Nedskrivning 0 0 0 0
Försäljning / Utrangering under året 0 40 596 931 0 40 557 966
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -903 322 665 -826 933 140 -898 732 057 -825 520 334

Utgående bokfört värde 3 509 025 782 3 475 883 148 3 401 239 263 3 364 918 827

Föregående års försäljningar avser Må 2:210, Tölö 8:20 samt Fors 1:387.

Bland årets större aktiveringar, överförda från pågående byggnation, märks:

Nyproduktion av bostäder i Förlanda, Kyrkstigen, totalt 16 bostäder.

Nyproduktion av bostäder i Frillesås, Boställets Väg, totalt 26 bostäder.

Övriga poster är i huvudsak aktiverade komponenter. 

Bolagets fastigheter är marknadsvärderade (se not 33), 
2021 2020 2021 2020

Värderingen visar på värden enligt följande: 7 224 681 000 6 251 400 000 7 101 081 000 6 127 800 000

Mark 2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 276 248 687 256 079 687 269 510 873 249 341 873
Nyanskaffning under året 3 540 193 400 000 0 400 000
Försäljning under året -1 190 185 -1 000 000 -1 190 185 -1 000 000
Överfört från pågående nyanläggningar 0 20 769 000 0 20 769 000
Utgående bokfört värde 278 598 696 276 248 687 268 320 689 269 510 873

Årets försäljning avser mark i Vallda samt Frillesås

Not 15  Värmeanläggningar 2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 203 378 272 195 431 135 203 378 272 195 431 135
Nyanskaffning under året 0 0 0 0
Överfört från pågående nyanläggningar 49 116 559 7 947 137 49 116 559 7 947 137
Utgående anskaffningsvärden 252 494 831 203 378 272 252 494 831 203 378 272

Ingående ackumulerade avskrivningar -55 535 940 -50 393 054 -55 535 940 -50 393 054
Årets avskrivning -5 521 842 -5 142 886 -5 521 842 -5 142 886
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 057 782 -55 535 940 -61 057 782 -55 535 940

Utgående bokfört värde 191 437 049 147 842 332 191 437 049 147 842 332

         Koncernen        Moderbolaget
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Not 16 Byggnadsinventarier 2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 16 578 646 14 855 079 16 578 646 14 855 079
Nyanskaffning under året 26 250 0 26 250 0
Försäljning under året -149 023 -24 035 -149 023 -24 035
Överfört från pågående nyanläggningar 644 759 1 747 602 644 759 1 747 602
Utgående anskaffningsvärden 17 100 632 16 578 646 17 100 632 16 578 646

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 379 473 -8 628 759 -9 379 473 -8 628 759
Försäljning under året 132 395 15 924 132 395 15 924
Årets avskrivning -842 840 -766 638 -842 840 -766 638
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 089 918 -9 379 473 -10 089 918 -9 379 473

Utgående bokfört värde 7 010 714 7 199 173 7 010 714 7 199 173

Not 17  Markanläggningar 2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 65 406 456 68 915 322 65 388 400 68 915 322
Försäljning under året 0 -5 656 897 0 -5 656 897
Överfört från pågående nyanläggningar 17 103 092 2 148 031 17 103 091 2 129 975
Utgående anskaffningsvärden 82 509 548 65 406 456 82 491 491 65 388 400

Ingående ackumulerade avskrivningar -19 453 588 -19 437 255 -19 453 557 -19 437 255
Försäljning under året 0 1 360 195 0 1 360 195
Årets avskrivning -1 381 253 -1 376 527 -1 380 891 -1 376 498
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 834 840 -19 453 588 -20 834 448 -19 453 558

Utgående bokfört värde 61 674 707 45 952 868 61 657 042 45 934 842

Not 18  Inventarier 2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 18 198 482 19 856 588 18 186 050 19 851 593
Nyanskaffningar under året 5 807 256 1 098 947 5 807 256 1 091 510
Överfört från pågående nyanläggningar 0 0 0 0
Utrangerade och sålda inventarier -1 319 127 -2 757 053 -1 319 127 -2 757 053
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 686 611 18 198 482 22 674 179 18 186 050

Ingående ackumulerade avskrivningar -13 814 242 -14 725 683 -13 810 718 -14 725 017
Årets avskrivning -2 474 251 -1 751 112 -2 470 773 -1 748 254
Utrangerade och sålda inventarier 1 024 463 2 662 553 1 024 463 2 662 553
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 264 030 -13 814 242 -15 257 028 -13 810 718

Utgående bokfört värde 7 422 581 4 384 240 7 417 151 4 375 332

Not 19  Pågående nyanläggningar 2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 180 464 254 343 703 826 180 464 254 250 611 348
Årets investeringar 284 123 570 304 224 694 283 895 754 292 922 896
Nedskrivning 0 0 0 0
Överfört under året -176 396 568 -467 464 266 -176 396 568 -363 069 990
Utgående bokfört värde 288 191 256 180 464 254 287 963 440 180 464 254

Årets investering i pågående nyanläggningar avser främs nyproduktionen av bostäder samt byggnation

av vård- och omsårgsboende men kan även avse lokaler och övriga investeringsprojekt som aktiveras.

Moderbolaget: Färdigställt och överfört avser främst bostäder i Förlanda, Kyrkstigen etapp 2, samt 

nybyggnation av Rya 2:1, Boställets väg i Frillesås.

Bland de större pågående projekten märks främst Björkris vård- & omsorgsboende, nyproduktionsprojekt i 

Rossared i Fjärås, Stockalid i Åsa och Åsa Stationsväg. Även en sörre renovering på Rosengatan är en stor post 

under pågående arbeten.

         Koncernen        Moderbolaget
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Not 20  Aktier i dotterbolag 2021 2020 2021 2020
Tempohus Kungsbacka AB 0 0 100 000 000 100 000 000
Helägt dotterbolag med reg nr 559151-1349 och säte i Kungsbacka. 

Eksta Samhällsfastigheter AB 0 0 0 25 000
Helägt dotterbolag med reg nr 559257-1722 och säte i Kungsbacka. 

Björkgläntans Fastighets AB 0 0 3 500 000 0
Helägt dotterbolag med reg nr 559061-0852 och säte i Kungsbacka. 

Not 21  Långfristiga värdepappersinnehav 2021 2020 2021 2020
Aktier i Swedbank 113 425 113 425 113 425 113 425
Aktier i SABO Byggnadsförsäkrings AB 30 000 30 000 30 000 30 000
Insatskapital HBV 40 000 40 000 40 000 40 000
Vindkraftsandelar O2 817 400 817 400 817 400 817 400
Summa 1 000 825 1 000 825 1 000 825 1 000 825

Not 22  Långfristiga fordringar 2021 2020 2021 2020
Lån till dotterbolaget 0 0 15 000 000 15 000 000
Deposition HBV 64 401 155 729 64 401 155 729
Summa 64 401 155 729 15 064 401 15 155 729

Not 23 Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 2021 2020 2021 2020
Försäkringar 1 390 099 1 580 079 1 362 577 1 539 396
Investeringsstöd 12 876 290 17 116 140 12 876 290 17 116 140
Kungsbacka kommun 250 092 333 799 70 000 157 609
Dataprogram och licenser 590 340 211 840 590 340 211 840
Telefoni och datakommunikation 146 865 19 847 146 865 19 847
Övrigt 759 624 783 236 750 351 783 236
Summa 16 013 310 20 044 941 15 796 423 19 828 068

Not 24  Kortfristiga placeringar samt Kassa & Bank 2021 2020 2021 2020
Förutom redovisade likvida medel, fanns outnyttjade rörelsekrediter på transaktionskonton hos bolagets banker.

Avtalade outnyttjade krediter 5 885 000 8 000 000 5 885 000 8 000 000

Not 25  Aktiekapital

Aktiekapitalet omfattar 50.000 aktier till ett nominellt värde om 1.000 kr.

Samtliga aktier ägs av Kungsbacka Kommun.

Not 26  Obeskattade reserver 2021 2020 2021 2020
Avskrivningar utöver plan 0 0 8 908 276 8 152 017
Summa 0 0 8 908 276 8 152 017

         Koncernen        Moderbolaget



 
Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 2 1

Resultaträkning i moderbolaget

Fastställd 
resultaträkning 

2020

Effekter av 
justering

Omräknad 
resultaträkning  

2020

Bokslutsdispositioner 0 -1 637 063 -1 637 063
Skatt -12 211 290 337 235 -11 874 055
Årets resultat 106 451 917 -1 299 828 105 152 089

Balansräkning i moderbolaget

Enligt fastställd 
balansräkning 

2020

Effekter av 
justering

Omräknad 
balansräkning 

2020

Balanserade vinstmedel 191 456 472 129 654 841 321 111 313
Årets resultat 106 451 917 -1 299 828 105 152 089
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 169 808 204 -161 656 187 8 152 017
Uppskjuten skatteskuld 29 171 762 33 301 175 62 472 937

Koncernbalansräkning

Enligt fastställd 
balansräkning 

2020

Effekter av 
justering

Omräknad 
balansräkning 

2020

Annat eget kapital inkl årets resultat 340 865 163 134 827 714 475 692 877
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 169 808 204 -169 808 204 0
Uppskjuten skatteskuld 29 171 762 34 980 490 64 152 252

Bolaget har redovisat del av överavskrivningar på fastigheter som bokslutsdispositioner och

obeskattade reserver. För att anpassa redovisningen till rådande praxis har dessa under 2021 

fördelats mellan eget kapital och uppskjuten skatt. Bolaget har även gjort en omräkning av 2020 års 

siffror för jämförelseändamål enligt ovan uppställning.

Not 28  Långfristiga skulder

Förändring räntebärande skulder kreditinstitut 2021 2020 2021 2020
Skulder vid årets början 3 617 537 404 3 508 897 562 3 614 459 488 3 508 897 562
Amorteringar -10 054 220 -12 331 974 -9 985 052 -12 366 974
Lösen av lån -4 252 745 -22 071 100 -4 252 745 -22 071 100
Nyupplåning 100 000 000 143 042 916 100 000 000 140 000 000
Skulder vid årets slut 3 703 230 439 3 617 537 404 3 700 221 691 3 614 459 488
Kortfristig del av långfristig skuld -7 579 000 -9 202 426 -7 510 000 -9 167 426
Långfristiga skulder vid årets slut 3 695 651 439 3 608 334 978 3 692 711 691 3 605 292 062

Räntebindningstider

Senast 1 år efter balansdagen 959 616 694 1 233 404 599 959 547 694 1 233 369 599
Senare än 1 år, men senast 5 år efter balansdagen 1 596 049 232 1 343 894 900 1 593 109 484 1 340 851 984
Senare än 5 år efter balansdagen 1 089 376 357 982 049 749 1 089 376 357 982 049 749
Inom 1 år, skyddade av räntetak i avtal med ägaren 58 188 156 58 188 156 58 188 156 58 188 156
Summa 3 703 230 439 3 617 537 404 3 700 221 691 3 614 459 488

Långfristiga skulder omfattar fastighetslån och räntesäkringar i form av derivat. Derivaten

är tillåtna i finanspolicyn och innebär att lån med rörlig ränta får karaktären av fast ränta.

Värdet av dessa finansiella instrument förändras vid upp- eller nedgång i det allmänna ränteläget,

vilket balanseras av förändringen hos de rörliga lån som är bas för säkringen. 

Under de senaste 12 månaderna har bolaget en snittränta på fastighetslånen om 0,67%.

Snittränta inklusive derivat ligger på 0,87 % under de senaste 12 månaderna.

Således föreligger undervärden i derivaten, vilket är normalt i perioder av låga räntor (se även not 33).

Not 27  Justering av överavskr. kopplat till fastigheter

         Koncernen        Moderbolaget

         Koncernen        Moderbolaget
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Not 29  Upplupna kostnader och förutbet intäkter 2021 2020 2021 2020
Förskottsbetalda hyror 41 993 991 40 042 586 41 532 214 39 325 268
Upplupna räntekostnader fastighetslån 3 602 238 3 520 173 3 599 881 3 520 000
Arbetsgivareavgifter 1 452 537 1 531 461 1 452 537 1 531 461
Upplupna projektkostnader 0 18 750 000 0 18 750 000
Upplupna reparations- & underhållskostnader 1 791 462 1 330 843 1 776 963 1 330 843
Upplupna fjärrvärmekostnader 1 731 256 1 142 549 1 731 256 1 142 549
Upplupna elkostnader 1 298 478 1 080 211 1 298 478 1 080 211
Upplupna renhållningskostnader 72 933 297 196 0 297 196
Upplupna löner och semesterlöner 2 822 706 2 653 207 2 822 706 2 653 207
Övriga upplupna kostnader 797 988 2 939 660 724 238 2 872 660
Summa 55 563 589 73 287 886 54 938 273 72 503 395

Not 30  Ställda säkerheter

Säkerheter i form av pantbrev (1.029.827.100) har lämnats dels till externa långivare ( 262.172.100) som

säkerheter för lån, dels till ägaren Kungsbacka kommun (767.655.000) som 

säkerhet för de kommunala borgensåtagandena. De kommunala borgensåtaganden omfattar 

totalt  3.480.794.091 (föregående år 3.390.779.143) inom en total borgensram om 3.726.000.000 .

Not 31  Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelsen innebär ett åtagande gentemot Fastigo. Garantibeloppet är 461.367. 

Samtliga ställda säkerheter avser moderbolaget.

Not 32  Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Redovisat kassaflöde har justerats

Not 33  Värderingar Moderbolaget

Bolagets fastigheter är värderade med hjälp av både Datschas och Newsecs värderingsverktyg.

För att kvalitetssäkra värderingarna görs även externa värderingar av beståndet årligen genom Newsec.

Värderingen visar på ett övervärde om 3.171 (2.292) mkr, vilket är en ökning med 879 mkr mot föregående år. 

Värderingen är genomförd under senhösten och är i huvudsak korrekt vid balanstillfället. Den externa

värderingen omfattar 20 % av fastighetsbeståndet årligen under 2021-2025.

Bolagets räntesäkringar i form av finansiella instrument visar ett undervärde om 22 mkr (föregående

år var siffran 37 mkr). Värdet är en produkt av den fasta räntenivån i relation till framtida förväntade

rörliga räntor under de finansiella instrumentens löptid, vilket innebär att värdet sjunker när de korta

räntorna faller och stiger när de korta räntorna höjs.

Dotterbolaget

Dotterbolagets, Tempohus Kungsbacka AB, fastigheter har värderats enligt ortsprismodellen samt med hjälp  

av värderingsprogramet Datscha. Värderingen visar på ett övervärde om ca 9 mkr.

Not 34  Förslag till resultatdisposition

Till årsstämman i moderbolaget står följande vinstmedel till förfogande

Ingående balanserade vinstmedel 525 798 402
Årets resultat 58 724 278
Summa 584 522 680

Styrelsen föreslår att ovanstående medel disponeras enligt följande:

Utdelning 580 000
I ny räkning balanseras 583 942 680
Summa 584 522 680

Not 35  Händelser efter balansdagen

Några händelser av väsentlig betydelse har inte inträffat efter balansdagen.

         Koncernen        Moderbolaget

för ej likviditetspåverkande poster för att på så vis ge en rättvisande bild av årets in- och utbetalningar.
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Eksta Bostads AB, org.nr 556497–8293

Rapport om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Eksta Bostads AB för år 2021 med undantag för 
den andra informationen på sidorna 4–16 samt hållbarhetsrap-
porten på sidorna 17–37. Bolagets årsredovisning årsredovis-
ningen och koncernredovisning ingår på sidorna 38–61 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo-
laget och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte den 
andra informationen på sidorna 4–16.  

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-
svar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen åter-
finns på sidorna 4–16 men innefattar inte årsredovisningen 
och koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avse-
ende denna. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget ut-
talande med bestyrkande avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun-
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktig-
heter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande di-
rektören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra nå-
got av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som an-
vändare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredo-
visningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalan-
den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel-
aktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite-
ten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande di-
rektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och v
ställande direktören använder antagandet om fortsatt d
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä-
sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

 

 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Eksta Bostads AB, org.nr 556497–8293

Rapport om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Eksta Bostads AB för år 2021 med undantag för 
den andra informationen på sidorna 4–16 och 66–69 samt håll-
barhetsrapporten på sidorna 17–37. Bolagets årsredovisning 
årsredovisningen och koncernredovisning ingår på sidorna 38–
61 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo-
laget och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte den 
andra informationen på sidorna 4–16 och 66–69.  

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-
svar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen åter-
finns på sidorna 4–16 och 66–69 men innefattar inte årsredo-
visningen och koncernredovisningen och vår revisionsberät-
telse avseende denna. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget ut-
talande med bestyrkande avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun-
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktig-
heter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande di-
rektören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra nå-
got av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som an-
vändare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredo-
visningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalan-
den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel-
aktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite-
ten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande di-
rektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä-
sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
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förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen och koncern-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en kon-
cern inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger 
en rättvisande bild. 

• Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett utta-
lande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevis-
ionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den in-
terna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning av Eksta Bostads AB för år 
2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamö-
ter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-
svar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposit-
ioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till ut-
delning innefattar detta bland annat en bedömning av om ut-
delningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska si-
tuation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland an-
nat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bok-
föring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskap-
erna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs bas-
eras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den 13 april 2022 

Ernst & Young AB 

 

Auktoriserad revisor 

 

 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Eksta Bostads AB, org.nr 556497–8293

Rapport om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Eksta Bostads AB för år 2021 med undantag för 
den andra informationen på sidorna 4–16 samt hållbarhetsrap-
porten på sidorna 17–37. Bolagets årsredovisning årsredovis-
ningen och koncernredovisning ingår på sidorna 38–61 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo-
laget och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte den 
andra informationen på sidorna 4–16.  

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-
svar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen åter-
finns på sidorna 4–16 men innefattar inte årsredovisningen 
och koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avse-
ende denna. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget ut-
talande med bestyrkande avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den ku
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer o
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felakti
heter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande di-
rektören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra nå-
got av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som an-
vändare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredo-
visningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalan-
den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel-
aktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-

rektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä-
sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i Eksta Bostads AB, org.nr 556497–8293 

 

 

Uppdrag och ansvarsfördelning 

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 på sidorna 17–37 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 

Göteborg den 13 april 2022 

Ernst & Young AB 

Auktoriserad revisor 
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Bostäder och lokaler
Lägenhet Lägenhet Lokal Lokal

Fastighet Adress Värdeår antal m² antal m²

Frillesås 

Rya 2:79 Frillesås Trädgårdsväg 2 A-C, 4 A-C 1973 1926

Rya 2:77 Frillesås Trädgårdsväg 8-18 1980 28 1907

Rya 2:78 Frillesås Trädgårdsväg 6 A-V 1991 20 1347

Rya 2:124 Karl Bengtssons väg 1 A-F 2016 6 428

Rya 2:124 Karl Bengssons väg 3-21 1986 10 640

Rya 2:124 Frillesåsvägen 6, Löftagårdens äldreboende 1965/1970 41 1376 1 2 760

Rya 2:124 Frillesåsvägen 12, Bostället förskola 1991 1 852

Rya 2:1 Boställets väg 10-20 2021 26 1906

Rya 1:235 Frillesås Mellanväg10, Skattkammaren förskola 2006 1 262

Rya 1:217 Frillesås Mellanväg 11, Talavidsvägen 28-32 1960 11 605

Rya 1:44 Talavidsvägen 6-26 1992 11 736

Rya 1:208 Frillesås Stationsväg 8 A-E 2006 5 273
Rya 1:133 Karl Johans väg 23-27 A-D 2006 12 988

Frillesås totalt 170 12132 3 3 874

Åsa

Åsa 3:307 Bollvägen 100-130 1985 16 1026

Åsa 3:307 Bollvägen 68-98 1986 19 1246

Åsa 3:308 Bollvägen 2-58 1991 27 2039

Åsa 3:308 Bollvägen 10-12, Grannstugan gb 1991 6 1 555

Åsa 3:308 Bollvägen 60, Jutegården förskola 1991 1 376

Åsa 3:309 Bollvägen 1-129 1992 64 5608

Åsa 5:131 Polisvägen 10 A-E 1964 5 313

Åsa 5:191 Motellvägen 17 A-F 1965 6 463

Åsa 5:243 Motellvägen 19 A-F 1976 6 333

Åsa 4:144 Åsa Stationsväg 26 1962 1 85

Åsa 4:7 Åsa Villaväg 50-58 A-D 2010 20 1686

Åsa 3:303 Pölagårdsvägen 25,  Åsa ÄB 2014 60 1 6 619

Åsa 3:303 Pölagårdsvägen 27 , VC 2011 1 2 403

Åsa 3:303 Pölagårdsvägen 27 , Apotek 2011 1 140
Åsa 3:303 Stinas äng 1-19 2019 19 1453

Åsa totalt 249 14252 5 10 093

Fjärås

Må 2:184 Rajgräsvägen 2-26, 3-9 1982/1983 44 3 244

Må 2:184 Rajgräsvägen 3-7, 24, 28 1983/1994 11 2 081

Må 1:58 Rågvägen 12 A-D, 1982 4 400

Må 2:187 Vetevägen 1-60 1991 60 5 364

Må 2:187 Vetevägen 61-62 2020 2 132

Må 2:207 Havrevägen 1-64 1992 64 5 800

Rossared 5:18 Majsvägen 1-58 2004/2005 56 4 448

Rossared 5:18 Majsvägen  57-79 2019 12 904

Må 2:211 Linvägen  1 , Måå förskola 1991 1 903

Må 2:203 Linvägen 3-5, Linstugan gb 1991 6 252 1 216

Må 2:149 Kornvägen 7-17 1971 12 722

Må 2:137 Kornvägen 35, Pepparroten förskola 1989 1 583

Må 2:56, 2:52 Klövervägen 8-72 1971 32 2 296 1 96

Nedre Ögärdet 2:5 Solliden 1-40 1997 40 3 386

Nedre Ögärdet 2:15-17 Solliden 41-43 2018 12 978

Må 2:186 Måhagavägen 1-20 1988 14 896

Må 2:186 Måhagavägen 11, Måhaga äldreboende 1988 38 1 360 1 2 810

Bostäder och lokaler
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Lägenhet Lägenhet Lokal Lokal
Fastighet Adress Värdeår antal m² antal m²

Fjärås

Må 2:186 Fjärås Blåklintsväg 1 A, Måå gruppboende 1994 6 252 1 192

Må 2:186 Fjärås Näckrosväg 9 A-B 1988 2 104

Må 2:186 Klövervägen 74-86, Måhagen 1993 30 1 486 1 732

Må 1:3 Gåsevadsholmsvägen 695-699 1929/1975 3 329

Må 1:3 Fjärås Blåklintsväg 2,  Prästgårdsängens förskola 2008 1 900

Må 1:3 Humlevägen 3, Prästgårdsängens gb 2016 6 1 517
Må 1:3 Humlevägen 4-26, 5-11 2017 16 1 290

Fjärås totalt 459 33 643 20 9 030

Förlanda

Förlanda Klockargård 1:6 Kyrkstigen 3-16 1993 14 1 113

Förlanda Kyrkstigen 17-32 2021 16 1 089
Förlanda totalt 30 2 202 0

Gällinge 

Gällinge 1:41 Smelyckevägen 9-23 1990 8 548
Gällinge 1:41 Smelyckevägen 10-26 2011 8 448

Gällinge totalt 16 996 0 0

Västra Hammerö

Hammerö 19:1 Hammargårdsvägen 14, kontor 1988 1 848

Hammerö 19:1 Karlskogsvägen 5 A-D 1996 4 192

Hammerö 19:1 Ekstagård 1-3 2002 22 1 273

Hammerö 19:1 Hammargårdsvägen 18 A-D 2020 4 324

Hammerö 15:7 Hammargårdsvägen 24 A-G 2005 7 409

Kungsbacka 6:26 Britta-Lenas gata 2-54 1992 68 4 934
Kungsbacka 6:34 Britta-Lenas gata 3-25 1992 25 1 821

Kungsbacka Britta-Lenas gata 11 2020 14 846

Kungsbacka 6:35 Hyllan 1-27 1992 28 2 048

Kungsbacka 6:7 Lars Runebergs gata 1-77, 2-76 1989 78 5 879

Kungsbacka 6:91 Smörhålevägen 15 A-K - Skogsgläntan gb 2007 11 1 549

Kungsbacka 6:81 Inlagsvägen 5, - villa 1936 1 71

Kungsbacka 6:6 Inlagsvägen 13, - villa 1948 1 73

Västra Hammerö totalt 263 17 870 2 1 397

Hammerö

Lejonet 1 Gullregnsvägen 8-12 1968 52 3 422

Karlavagnen 1 Gullregnsvägen 6 1969 30 1 974

Karlavagnen 2 Kaprifolvägen 5-7 1970 42 2 997

Karlavagnen 4 Kaprifolvägen 1-3 1970 39 2 948 1 388

Karlavagnen 5 Gullregnsvägen 2-4 1969 63 4 261

Hammerö totalt 226 15 602 1 388

Hålabäck

Bananen 1 Rosengatan 18-44 1969 115 8 165

Apelsinen 1 Rosengatan 1-23 2014 110 8 789 5 188

Apelsinen 1 Rosengatan 31-35 A-G 2012 21 1 193

Kungsbacka 4:68 Blomstergatan 3 A-D 1988 22 1 314

Hålabäck totalt 268 19 461 5 188
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Lägenhet Lägenhet Lokal Lokal
Fastighet Adress Värdeår antal m² antal m²

Tölö/Hede

Tölö 4:92 Ligustervägen 61, 65 2007 16 914

Tölö 4:92 Ligustervägen 59,63, Tölöängar gb 2007 8 1 628

Tölö 5:39 Slåttervägen 2-104,5-107 1995 104 6 808

Tölö 5:39 G:a Tölövägen 18-22 2003 18 1 134

Hede 3:23 Utmarksvägen 9-23 1968 8 389 1 209

Hede 1:65 Kommunvägen 2-58, (fd Tölö ÄB) 1986 31 1 572 1 1172

Hede 1:64 Kommunvägen 1 A-G, Gruppboende 2013 6 1 420

Tölö 3:158 Äppelrosvägen 41-64 2018 22 2 028

Tölö 3:158 Magnoliavägen 50-76 2018 24 2 087

Tölö/Hede totalt 237 14 932 4 2 429

Signeskulle

Tölö 8:18 Pastillgränden 1-47, 14-38 1994 39 2 722

Tölö 8:18 Mineralvägen 16-32 1994 9 680

Tölö 8:19 Linimentvägen 2-30 1992 15 1 018

Tölö 8:19 Linimentvägen 32 ,Apotekarängens gruppboende 1999 8 392 1 238

Tölö 8:19 Signes väg 7, Signeshus Äldreboende 1999 51 1 666 1 1 670

Tölö 8:21 Signes väg 1-3, 5,9, , Signeshus Äldreboende 1993 65 2 983 1 4 858

Tölö 8:21 Mortelvägen 1-91 1992 44 3 054 2 142

Tölö 8:21 Signes väg 4-42 1992 20 1 352

Tölö 8:24 Linimentvägen 7 A-F, 9 A-F 2002 12 1 012

Tölö 8:24 Apotekargränden 1 A-H 2002 8 560

Signeskulle totalt 271 15 439 5 6 908

Centrum

Linden 14 Östergatan 2-4 2000 11 821 3 655

Björken 1 Järnvägsgatan 10 A-C 1986 16 709 5 82

Kungsbacka 4:54/55 Hantverksgatan 26 2001 1 647

Centrum totalt 27 1 530 9 1 384

Kolla

Kolla 1:35 Balders väg 1-34 1994 34 2 988

Kolla 1:35 Sleipners väg 1-18 1994 18 1 507

Kolla 1:36 Valhallsvägen 13-38 1992 26 2 171

Kolla 1:36 Midgårdsvägen 1-39 1992 36 3 196

Kolla 1:36 Midgårdsvägen 14-15, Kolla gruppboende 1992 6 1 469

Kolla 1:22 Sjöallén 2 A, dagcentral (omb 2013) 1982/2013 1 1 230

Kolla 1:22 Sjöallén 2 B, Västra Villastadens gb (omb 2013) 2003/2013 8 384 1 319

Kolla 5:18 Gnejsvägen 65 2013 29 1 774

Kolla 5:17 Gnejsvägen 75 2013/2014 33 2 238 1 88

Kolla 5:16 Granittorget 1, 3, Onyxvägen 5 2014 23 611 3 1 566

Kolla 5:74 Gnejsvägen 10, 12, 14 2018 33 1 853

Kolla 5:74 Månstensvägen 1, 3, 5 2018 36 2 115

Kolla 5:74 Täljstensvägen 4-6 2018 8 540

Kolla 5:7 Porfyrvägen 30-52 2019 12 1 026

Kolla 5:7 Ädelstensvägen 2-56 2019 28 2 256

Kolla totalt 330 22 659 7 3 672

Anneberg

Skårby 3:15 Annebergsvägen 13, Annebergs förskola - blå 1996 1 399

Skårby 3:15 Annebergsvägen 13,  Annebergs förskola - gul 2000 1 399

Skårby 3:15 Södra Annebergsv 25 A-J, Annebergs servicebostad 2000 8 354 1 69

Skårby 23:1 Södra Annebergsvägen 5 A-P 2006 15 930

Lerberg 1:25 Svalvägen 4-6 1968 8 342 4 117

Anneberg totalt 31 1 626 7 984
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Lägenhet Lägenhet Lokal Lokal

Fastighet Adress Värdeår antal m² antal m²

Vallda

Vallda Backa 1:170 Andreas väg 4-6 1982 20 1 443

Vallda Backa 1:170 Andreas väg 2, Vallda Backa hemtjänst 1982 1 506

Heberg 3:40 Rosenvingevägen 1-30 2013 22 1 597

Heberg 3:41 Blåvingevägen 1-31 2013 16 1 296

Heberg 3:45 Munkhättans väg1,3,5,7 2014 4 1249
Heberg 3:45 Munkhättans väg 11 (gruppboende) 2016 6 1 534
Heberg 3:41 Blåvingevägen 33 (nr 35 kök), Vallda Heberg ÄB 2013 65 1 5266
Vallda totalt 129 4 336 7 7 555

Onsala

Hagen 3:47 Mariedalsvägen 3-5, Ekhaga Äldreboende 1994 95 3 663 1 3 798

Onsala Lunden 1:121 Guldvägen 1-36 1996 36 2 520

Rösan 8:1 Landstormsvägen 31, 35, konferensanläggning 1969 1 1 612

Rösan 8:1 Landstormsvägen 31, förvaltningslok 1999 203

Rösan 8:1 Landstormsvägen 37, Montessoriskolan i Onsala 1999 1 2 473

Rösan 8:1 Landstormsvägen 34, Onsala småbarnskola 1999 10 1 225
Vickan 1:124 Lyckholms väg 21, Vickans Äldreboende 2009 40 900 1 2 011

Onsala totalt 181 7 083 5 10 322

Särö

Nötegång 1:123 Liabovägen 10-57 1989 48 4 368

Bukärr 1:123 Liabovägen 101-132 1999 20 1 830

Nötegång 1:121 Furubergsvägen 16-26 1988 6 384

Nötegång 1:121 Furubergsvägen 12, Bukärrsgården äldreboende 1972 48 1 621 1 2 578

Nötegång 1:121 Furubergsvägen 14,  HVB-hem 16 1 1 410

Algusered 1:290 Ekelundsvägen 36, Algusered förskola 1988/1989 1 730

Nötegång 1:126 V Särövägen 31-33, Särö/Bukärrsäng Förskola mm 1989/1991 4 1 675

Bukärr 2:122 Västra Särövägen 39/ Särö Vård- o Omsorgsboende 2020 80 1 6766
Särö totalt 218 8 203 8 13 159

Kullavik  

Kyvik 4.183-185 2:99 Kyviksäng 1-16, 18-41 1983 40 3 218

Kyvik 4:188 Banvallen 20-52 1985 17 1 357

Kyvik 2:96 Banvallen 29-67 1987 24 1 702

Kyvik 2:96 Banvallen 21-27, 69-87,  V Kyviksv 2-10 1988 31 2 499

Kyvik 4:15 Kyviksäng 47, affärshus 1985 2 153 5 522

Kyvik 4:187 Kyviksäng 45, livsmedel 1983 1 1 371

Kyvik 1:161 Kyviksvägen 8-36 1992 15 1 043

Kyvik 1:161 Kyviksvägen 2, Kyvikshus äldreboende 1992 9 495 1 1 029

Kyvik 1:161 Kyviksvägen 6, Kyviksgården gb 1992 6 1 469

Kyvik 3:212 Kyviksvägen 1, Kullaviksskolan 2000 1 9 166
Kyvik 3:212 Kyviksvägen 1 2000 3 53

Kullavik totalt 144 10 467 12 12 610

Lägenheter totalt      3 279 st           Inkl lgh i lokalkontrakt (300 st)

Lägenheter yta totalt 202 433 kvm

Lokaler totalt         100 st

Lokaler yta totalt   83 993 kvm

Yta totalt 286 426 st



EKSTA BOSTAD AB

Box 10400, 434 24 Kungsbacka

Tel 0300-356 00

info@eksta.se















































GRANSKNINGSRAPPORT 

Till bolagsstämman i EKSTA Bostads AB Org.nr 556497-8293 
Till Kungsbacka kommunfullmäktige för kännedom 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021 . Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat 
och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon 
grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. 

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. 

Kungsbacka den 22 mars 2022 
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GRANSKNINGSRAPPORT 

Till bolagsstämman i Tempohus Kungsbacka AB 
Till Kungsbacka kommunfullmäktige för kännedom 

Org.nr 559151-1349 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat 
och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon 
grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. 

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. 
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1. Granskningsinriktning 

1.1. Bakgrund 

Lekmannarevisionens uppdrag regleras i aktiebolagslagens kap 10. Av 3 § framgår att 
lekmannarevisorns uppdrag är att granska:  

 Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt. 
 Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 Om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Vidare framgår det att granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid 
detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorernas granskning ska utföras enligt God 
revisionssed. Lekmannarevisorerna har beslutat att 2021 genomföra en grundläggande 
granskning av Eksta Bostadsaktiebolag (Eksta) och dotterbolaget Tempohus AB (Tempohus). 

1.2. Syfte 

Syftet är att genomföra en grundläggande granskning och bedöma om Eksta 
Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt enligt ägarens vilja samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.   
 
Eftersom föregående års granskning inte resulterade i några rekommendationer görs inte 
någon uppföljande granskning.  

1.3. Avgränsning 

Granskningen avgränsar sig till en översiktlig granskning av bolagens ändamålsenlighet, 
ekonomiskt tillfredställande skötsel och intern kontroll. Lekmannarevisionen granskar inte 
bolagets redovisning eller interna kontroll i redovisningsfrågor.  

1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 1. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Källförteckning framgår 
av bilaga 2. Samtliga intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 
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2. Granskningsresultat 2021 

2.1. Väsentliga händelser under året 

VD och styrelse beskriver att pågående pandemi har fortsatt påverka bolagets verksamhet. 
Möjligheten till fysiska möten bland såväl kontorspersonal som personal som arbetar ute i 
verksamheten har fortsatt varit begränsad. Sjukfrånvaron har stigit från tidigare 2 procent till 
4-5 procent under 2021. Det beskrivs även ha varit en utmaning att under distansarbete 
implementera nya policys, exempelvis kring GDPR.  

Viss personalomsättning i ledningsgruppen har lett till ett utvecklingsarbete där bolaget under 
året har dokumenterat rutiner och strategier i större utsträckning som tidigare varit knutna till 
specifika personer.  

Bolaget uppger att de stigande elpriserna är en oro framöver. Om kostnader ökar och höjda 
hyror uteblir riskerar underhållsarbetet bli lidande på grund av de ökade kostnaderna.  

Bolaget har förvärvat ett fastighetsbolag i form av Björkgläntans Fastighets AB. Bolaget är 
under pågående fusion. Fusionen förväntas vara färdig under april 2021. Syftet med förvärvet 
är att ha en markreserv. 

Verksamheten i Tempohus beskrivs likt 2020 haft fokus på förvaltning av befintligt bestånd. 
Hyresgästerna i Tempohus är nyanlända och är endast berättigade lägenhet under 
etableringsfasen. VD beskriver att under 2021 har samverkan med nämnden för Gymnasium 
& Arbetsmarknad stärkts. Vidare beskrivs att behovet av boenden inom Tempohus har minskat 
jämfört föregående år.  
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2.2. Styrning, uppföljning och ägardialog 

2.2.1. Styrning 

Eksta har utarbetat en målstyrningskedja som beskrivs och förklaras närmare nedan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1. Ekstas målstyrningskedja. 
 
Visionen för Eksta lyder: ”Eksta framtidens boende – i framkant för ett miljöklokt och tryggt 
Kungsbacka”.  

Mål och affärsidé, vilken revideras årligen, behandlades och antogs av styrelsen i september 
2021. Dokumentet innehåller utdrag ur bolagsordning och ägardirektiv. Vidare innehåller 
dokumentet sju målsättningar som tillsammans utgör affärsidén. Målen, liksom tidigare år, 
avser att Eksta ska:  

 vara en ledande aktör på bostadsmarknaden i Kungsbacka 

 stärka hyresrätten som en attraktiv upplåtelseform  

 samverka, både lokalt och regionalt för att driva byggherrefrågor med målsättning att 
minska kostnader i samtliga delar i byggprocessen  

Dokumentet med mål och affärsidé innehåller även ytterligare tre energi- och miljömål som 
avser att minimera energianvändningen med hjälp av ny teknik och energieffektivt byggande.    

Mål 2020–2022 fastställdes av bolagsledningen i oktober 2019. Planen innehåller mål inom 
områdena värdegrund, förvaltning, byggproduktion, ekonomi samt energi och miljö. 
Exempelvis återfinns ett mål om att driva utvecklingen inom partneringsamverkan och 
energieffektivt byggande, vilket är i linje med målet om samverkan, samt målet om att minska 
energianvändningen i mål och affärsidén.  

Målen för 2020–2022 har brutits ner i handlingsplaner på avdelningsnivå. I handlingsplanerna 
har respektive avdelning inom bolaget tagit fram mål för perioden med koppling till de 
övergripande målen som fastställs på bolagsnivå. Avdelningarna anger även aktiviteter för hur 
de ska uppnå målen. Avdelningarnas handlingsplaner bryts sedan ner till handlingsplaner för 
varje medarbetare med mål för perioden. 

Mål 2020–2022 (målplan) 
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Tempohus målstyrningskedja utgår ifrån Ekstas. Tempohus mål och affärsidé innehåller 
utdrag ur bolagsordning och ägardirektiv. Därtill tydliggör dokumentet att bolagets målsättning 
och affärsidé är att arbeta för att tillgodose Kungsbackas behov av bostäder för främst 
nyanlända vilka är kommunplacerade i kommunen. Då Tempohus inte har anställda inom 
bolaget finns inte verksamhetsplan eller handlingsplaner för bolaget. 

2.2.2. Uppföljning 

Styrelsen för bolagen får ekonomisk rapportering tertialvis. Av protokoll framgår att styrelsen 
behandlat tertialrapport per april och per augusti. Av tertialrapport per augusti framgår att 
koncernen prognostiserade ett positivt resultat för helåret om cirka 57 miljoner kronor. Därtill 
framgår i tertialrapporten en övergripande beskrivning av pågående ny-, till- och 
ombyggnationer samt energiproduktion.   

Styrelsen för bolagen har även återkommande under året erhållit rapporter från pågående 
projekt under styrelsesammanträdena. 

Måluppfyllelse för året rapporteras till styrelsen i årsredovisning. Rapporteringen sker med 
grund i de mål som styrelsen beslutat, det vill säga den målplan som vilar på den av styrelsen 
antagna Mål och affärsidé.   

2.2.3. Ägardialog 

Enligt ordförande för Eksta träffar presidiet och bolagets VD årligen kommunstyrelsens 
presidium vid fyra tillfällen. Enligt styrelsens presidium upplevs dialogen med ägaren fungera 
i huvudsak väl.  

Ett utvecklingsområde som lyfts i dialog är kommunens agerande avseende framför allt en 
detaljplan avseende Bukärrsgården Särö. Fastigheten har varit ett före detta äldreboende som 
bolaget önskar bygga om till vanliga lägenheter, vilket kräver en planändring. Bolaget upplever 
att handläggningen ända sedan 2017 tagit oförklarligt lång tid. Ordförande upplever att 
återkopplingen från kommunen  kring varför det dragit ut på tiden är bristfällig.  

2.2.4. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning har bolagen en fungerade process för målarbetet. Detta genom att 
Ekstas målarbete utgår från visionen som därefter bryts ned i en mål- och affärsidé som 
revideras årligen. Utifrån mål- och affärsidén finns dokumentet mål 2020–2022 som därefter 
konkretiseras i handlingsplaner på avdelningsnivå och på individuell nivå. Tempohus har 
utarbetat en mål- och affärsidé.  

Enligt vår bedömning har styrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av såväl ekonomi 
som verksamhet i bolagen. Detta genom att styrelsen för bolagen erhåller tertialrapporter 
under året där bolagets ekonomi följs upp. I årsredovisningen följs ekonomi och verksamhet 
upp. Vidare erhåller styrelsen löpande under året information om bolagets verksamhet samt 
pågående projekt.  
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Vår bedömning är att styrelse och VD under året har bedrivit verksamheten i enlighet med 
bolagens ändamål. Av bolagsordningen framgår att Eksta ska förvärva och sälja fastigheter 
eller tomter för att där uppföra och förvalta bostadshus med hyresrätter samt att bolaget ska 
främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande. Eksta har under året arbetat med att producera nya bostäder och arbetat 
med boendeinflytande genom områdesyror. Bolagsordning för Tempohus anger att bolaget 
ska förhyra, arrendera, förvärva och sälja fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta 
bostäder med hyresrätter. Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Tempohus har under året hyrt ut bostäder samt 
arbetat med underhåll.  

2.3. Riskanalys och intern kontroll 

I föregående års lekmannarevision gjordes bedömningen att bolagen i stort har säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll. Granskningen visade att styrelserna i Eksta och Tempohus har 
fastställt riskanalyser för respektive verksamhet samtidigt som det inte var tydligt hur de 
identifierade riskerna inom bolagens respektive verksamheter ska omhändertas.  
 
Styrelsen för bolagen fastställde riskanalys i april 2021. Dokumentstudier visar att bolagets 
internkontroll numera bygger på en riskanalys där risker rankas efter sannolikhet och 
konsekvens vilka adderas till ett sammanlagt riskvärde. Kontrollmetod, åtgärd samt ansvarig 
för kontrollerna framgår av internkontrollplanen. Vidare framgår till vem, när och hur resultatet 
av kontrollerna ska rapporteras. För de kontroller som inte uppnår önskvärt resultat tas en 
handlingsplan fram. Exempelvis har handlingsplaner tagits fram för hot och våld mot personal 
samt för allvarliga arbetsplatsolyckor. Det finns även en matris där alla risker redovisas utifrån 
sannolikhet och konsekvens på ett överskådligt vis.  
 
I dialog bekräftar såväl bolagsledning som styrelsepresidium att ett stort utvecklingsarbete 
genomförts under 2021 kopplat till den interna kontrollen och riskanalys.  

2.3.1. Vår bedömning 

Vår bedömning är att bolagen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar 
att bolagen har bedrivet ett utvecklingsarbete under 2021 kopplat till intern kontroll och 
understödjande riskanalys.  
 
Mot denna bakgrund bedömer vi att bolaget har förtydligat tidigare utvecklingsområde från 
lekmannarevisionen avseende hur de identifierade riskerna i bolagens riskanalys 
omhändertas.   

2.4. Årets resultat 

Eksta Bostads AB:s resultat för året uppgår till 76 miljoner kronor före bokslutsdispositioner 
och skatt, vilket kan jämföras med 118,7 miljoner kronor föregående år.1  

 
1 Det lägre resultatet jämfört med föregående år beror på den fastighetsförsäljning som gjordes 2020 
vilket gav en positiv resultatpåverkan om 51 miljoner kronor.  
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Enligt årsredovisning 2021 uppnår Ekstas direkta soliditet inte ägarens långsiktiga mål om 20 
procent soliditet. Målet uppnås dock om övervärdena i fastighetsbeståndet beaktas. Vidare 
har inte direktavkastningskravet om 6 procent uppnåtts under året. Den direkta soliditeten 
uppgår till 14,9 procent och direktavkastningen till 4,7 procent. 

Tempohus redovisar enligt årsredovisning för 2021 ett positivt resultat för helåret om 789 000 
kronor, att jämföra med 2,9 miljoner kronor föregående år. Enligt ägardirektiv ska Tempohus 
generera årliga positiva resultat och ge moderbolaget en marknadsmässig avkastning på insatt 
kapital. Årets resultat är positiv men möjliggör enligt årsredovisningen inte någon utdelning till 
moderbolaget. 

2.4.1. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning har styrelse och VD bedrivit bolagens verksamhet på ett ekonomiskt 
tillfredställande sätt. Eksta redovisar ett positivt resultat om 76 miljoner kronor och Tempohus 
redovisar ett positivt resultat om 789 000 kronor. Vi noterar dock att Eksta inte uppnår 
soliditets- och direktavkastningskravet i ägardirektivet.  
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att bolagens verksamhet sköts på ändamålsenligt sätt. 
Vidare är vår bedömning att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagens interna kontroll i stort är tillräcklig.  

Vi bedömer att bolaget har förtydligat tidigare utvecklingsområde från lekmannarevisionen 
avseende hur de identifierade riskerna i bolagens riskanalys ska omhändertas.   

Vi lämnar inga rekommendationer till styrelse och VD. 

 
Göteborg den 22 mars 2022 
 
 

       
Andreas Haugen    Karin Knutsson  
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
 

Mikaela Bengtsson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Revisionskriterier 

Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och 
fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 4 § som reglerar styrelsens ansvar   
 Kommunallagen (2017:725) 10 kap. 3 § som reglerar fullmäktiges ansvar för 

kommunala bolag 
 Ägardirektiv för Eksta Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB 
 Bolagsordning för Eksta Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB 
 Kungsbacka kommuns bestämmelser som avser bolagen och kommunkoncernen 
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Bilaga 2: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Gruppintervju med VD, ekonomichef samt styrelsens presidium för Eksta 
Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB, 2022-01-27. 

Dokumentation 

 Bolagsordning för Eksta AB  
 Bolagsordning för Tempohus AB 
 Mål 2020–2022 för Eksta AB 
 Mål och affärsidé 2021 för Eksta AB 
 Riskanalys för Eksta AB & Tempohus AB 
 Styrelseprotokoll 2021 för Eksta AB 
 Styrelseprotokoll 2021 för Tempohus AB 
 Tertialrapporter för Eksta AB 
 Tertialrapporter för Tempohus AB 
 Ägardirektiv för Eksta AB  
 Ägardirektiv för Tempohus AB 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-05-31 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 134 Dnr 2022-00280 
Taxa för avfall 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, daterad 2022-03-28, att gälla från 
den 1 januari 2023.  

Avfallstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ta ut avgift för sin avfallshantering enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken 
(1998:808). Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige 
antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler 
abonnenter. Det senaste året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när 
bränslepriser och förbränningspriser har ökat. Under 2023 kommer kostnader för 
hyra av den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra till kostnadsökningar. 
Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas. 
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med fem procent år 2023 för att 
intäkterna ska matcha kostnaderna.  

Innehållet i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens 
Renhållningsföreskrifter. Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket 
ansvar kommunen respektive fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det 
kostar och vad som ingår i respektive tjänst. Revidering av föreskrifterna pågår 
parallellt för beslut under hösten 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 182 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-22 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 41 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Avfallstaxa 2023, 2022-03-28 
Avfallstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-05-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 182 Dnr 2022-00280 
Taxa för avfall 2023 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, daterad 2022-03-28, att gälla från 
den 1 januari 2023.  

Avfallstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144, upphör 
samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ta ut avgift för sin avfallshantering enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken 
(1998:808). Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige 
antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler 
abonnenter. Det senaste året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när 
bränslepriser och förbränningspriser har ökat. Under 2023 kommer kostnader för 
hyra av den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra till kostnadsökningar. 
Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas. 
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med fem procent år 2023 för att 
intäkterna ska matcha kostnaderna.  

Innehållet i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens 
Renhållningsföreskrifter. Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket 
ansvar kommunen respektive fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det 
kostar och vad som ingår i respektive tjänst. Revidering av föreskrifterna pågår 
parallellt för beslut under hösten 2022.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-22 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 41 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Avfallstaxa 2023, 2022-03-28 
Avfallstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144 

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

 
Antagande av taxa för avfall 2023 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 januari 
2023.  

Avfallstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144, upphör samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ta ut avgift för sin avfallshantering enligt 27 kap. 4 - 6 §§ miljöbalken (1998:808). 
Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler abonnenter. Det senaste 
året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när bränslepriser och förbränningspriser har 
ökat. Under 2023 kommer kostnader för hyra av den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra till 
kostnadsökningar. Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas. 
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med fem procent år 2023 för att intäkterna ska matcha 
kostnaderna.  

Innehållet i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens Renhållningsföreskrifter. 
Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket ansvar kommunen respektive 
fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det kostar och vad som ingår i respektive tjänst. 
Revidering av föreskrifterna pågår parallellt för beslut under hösten 2022.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-22 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 41 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Avfallstaxa 2023, 2022-03-28 
Avfallstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen: kansliet, Nämnden för Teknik 
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Beskrivning av ärendet 
Kommunen får ta ut avgift för sin avfallshantering enligt 27 kap. 4 - 6 §§ miljöbalken (1998:808).. 
Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Avgiften ska bestämmas 
till högst det belopp som behövs för att täcka den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt 
nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Kostnader för 
avfallshanteringen och intäkter från renhållningsavgifterna ska vara i balans över tid.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler abonnenter. Det senaste 
året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när bränslepriser och förbränningspriser har 
ökat. Under år 2023 kommer kostnader för hyra av en den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra 
till kostnadsökningar. För den kommande tioårsperioden planeras ytterligare investeringar i tre nya 
återvinningscentraler. 

För att styra mot ökad miljönytta föreslås en differentierad avgift för några tjänster. Till exempel för 
större kärl för villor, i syfte att literpriset ska vara ökande med ökande kärlstorlek.  

Taxan för avfallsavgifter baseras på utfall för perioden 2019–2021 och en simulering för perioden 
2022–2032. Simuleringen baseras på ett antal förutsättningar och antaganden om bland annat 
befolkningsprognos, volymökningar och investeringar, utveckling av drifts- och entreprenadkostnader, 
kapitalkostnader samt intäkter. I förslaget till taxa eftersträvas en jämn taxeutveckling över tid och att 
skulden till kunderna är nära noll.  

Enligt budget 2022 förväntas avfallsverksamheten göra ett litet positivt verksamhetsresultat, vilket 
medför ett ökat överskott på ingående balans och en något ökad skuld till brukarna. Sammantaget 
bedöms ändå att taxan behöver höjas med fem procent år 2023 för att intäkterna ska matcha 
kostnaderna. 

Från 2024 förväntas ytterligare förändringar av uppdraget enligt både regeringsbeslut och 
ikraftträdandet av EU:s krav på separat insamling av bioavfall där kommunen måste avveckla 
abonnemanget osorterat, vilket ger ett intäktsbortfall om cirka 6 miljoner kronor per år. Eftersom taxan 
är miljöstyrande är avgiften för de som inte sorterar högre än kostnaden för tjänsten och 
subventionerar således de som sorterar. När ”abonnemanget osorterat” tas bort 2024 behöver enligt 
tidiga beräkningar alla abonnemang höjas med runt sex procentenheter utöver höjning för ökade 
kostnader.  

Dessutom har några ändringar och förtydliganden gjorts i taxan: 

 Texten i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens Renhållningsföreskrifter. 
Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket ansvar kommunen respektive 
fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det kostar och vad som ingår i respektive tjänst.  

 Förtydligande om att ÅVC-kort kan komma att spärras vid överträdelse av allmänna bestämmelser 
vid besök på återvinningscentral flyttas till Renhållningsföreskrifterna. Kort kan enbart spärras för 
företag. 
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 Ändring av definitioner, enligt ny lagstiftning har genomförts. 

 Enstaka ”specialabonnemang” som inte används har tagits bort. 

 För komprimatorcontainrar och underjordsbehållare införs delårsabonnemang. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 41 Dnr 2022-00127 
Avfallstaxa 2023 

Beslut – för fastställande kommunfullmäktige 
Nämnden för Teknik antar Avfallstaxa 2023 daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 
januari 2023 och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Avfallstaxan för 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 144 upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
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.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler 
abonnenter. Det senaste året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när 
bränslepriser och förbränningspriser ökat. Kommande år 2023 kommer kostnader för 
hyra av en den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra till kostnadsökningar. 
Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas. 
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med fem procent för att intäkterna ska 
matcha kostnaderna.  

Texten i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens 
Renhållningsföreskrifter. Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket 
ansvar kommunen respektive fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det 
kostar och vad som ingår i respektive tjänst. Revidering av föreskrifterna pågår 
parallellt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Avfallstaxa 2023, 2022-03-28 
TEAU Protokollsutdrag 2022-04-04 § 33 Avfallstaxa 2023 

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 



 
 

Datum 

2022-03-28 
Diarienummer 

TE 2022-00127 

 
 

 
Vatten & Avfall 

Annika Malm 
0300 83 43 33 
Verksamhetschef 
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Förslag till beslut i nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar Avfallstaxa 2023 daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 januari 2023 och 
översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Avfallstaxan för 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 144 upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
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.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler abonnenter. Det senaste 
året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när bränslepriser och förbränningspriser ökat. 
Kommande år 2023 kommer kostnader för hyra av en den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra 
till kostnadsökningar. Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas. 
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med fem procent för att intäkterna ska matcha 
kostnaderna.  

Texten i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens Renhållningsföreskrifter. 
Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket ansvar kommunen respektive 
fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det kostar och vad som ingår i respektive tjänst. 
Revidering av föreskrifterna pågår parallellt.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 

Avfallstaxa 2023, 2022-03-28 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

Förvaltningen för Service, för kännedom 
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Beskrivning av ärendet 
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.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler abonnenter. Det senaste 
året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när bränslepriser och förbränningspriser ökat. 
Kommande år 2023 kommer kostnader för hyra av en den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra 
till kostnadsökningar. Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas. 
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med fem procent för att intäkterna ska matcha 
kostnaderna.  

Avfallsverksamhetens resultat har analyserats för perioden 2019-2021 och simulerats för perioden 
2022-2032 för att kunna bedöma behovet av höjning av avgifterna över tid. Följande förutsättningar 
och antagande har gjorts inför simuleringen: 

 Vi har eftersträvat en jämn taxeutveckling och att skulden till brukarna är nära noll. 

 Hänsyn har tagits till befolkningsprognos för kommunen som ger underlag för antal 
tillkommande abonnenter.  

 Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån det av nämnden beslutade förslaget till 
investeringsbudget för 2023, plan 2024–2027 samt förvaltningens bedömning 2028–2032. 
Förslaget till investeringsbudget har sänts för fastställande till kommunfullmäktige 2022-01-19 
§ 4. Totalt ingår tre nya ÅVC under tioårsperioden.  

 Kommunens internränta är 1,25 procent 2023–2027, därefter har en räntenivå om 2,0 procent 
antagits.  

 Entreprenadkostnaderna är uppräknade med ca 2 procent per år, vilket inrymmer såväl 
kostnadsökningar som ökad kostnad på grund av fler abonnenter. Dock har ökningen utgått 
från verkligt utfall på entreprenadkostnader 2021, vilka var totalt ca 3 miljoner kr högre än 
budget 2021. Utfall 2021 var ca 7 procent högre än utfall 2020 för entreprenader, beroende på 
införd förbränningsskatt och ökade kostnader för framför allt transport och drift av våra 
återvinningscentraler. 

 Intäkter från insamlat material på återvinningscentralerna är osäker. Materialpriserna är 
marknadsberoende och har fluktuerat mycket över tid. 

 Producentansvar för insamling av förpackningar föreslås enligt Miljödepartementets 
promemoria ”En förbättrad förpackningsinsamling” [M2021/02118] övergå i kommunal regi. 
Dock ska övergången vara kostnadsneutral för kommunerna enligt utredningen. Beslut väntas 
till sommaren 2022. 
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 Hyra och drift för ny omlastningscentral beräknades inför 2022 bli 4 miljoner kr dyrare per år 
jämfört med idag. I samband med detaljprojektering förväntas denna bli än dyrare, och totalt 
5,5 miljoner kr dyrare än idag. Dock är projektet något försenat och hyran kommer belasta 
avfallskollektivet från mitten av 2023.  

 Från 2022 har vi ansvar (och kostnad) för att omhänderta tidningar där vi föreslår insamling 
som idag, på återvinningsstationerna. Eftersom tidningarna i nuläget inbringar en intäkt är 
denna insamling idag kostnadsneutral. 

För att styra mot ökad miljönytta har avgiften för större kärl för villor föreslås öka mer än fem procent, 
i syfte att literpriset ska vara ökande med ökande kärlstorlek.  

Den nya insamlingsentreprenaden har medfört ökade kostnader för följande avgifter: Evenemangskärl, 
de längsta gångavstånden, hämtning av extra säck vid ordinarie tömning samt byte till mindre kärl. 
Dessa har höjts något mer än föreslagna fem procent. 

Enligt budget 2022 gör avfallsverksamheten ett litet positivt verksamhetsresultat, vilket medför ett 
ökat överskott på ingående balans och en något ökad skuld till brukarna. I figuren nedan framgår 
intäkter, kostnader samt påverkan skulden till brukarna för perioden 2018–2032 med den taxehöjning 
som anges under figuren. 

 

 
 

För ett normalhushåll som har den vanligaste tjänsten med ett kärl för restavfall och ett kärl för 
matavfall ökar kostnaden med föreslagen taxejustering från 2 040 till 2 140 kr inklusive moms år 
2023. Kostnaden är något under medel för vad det kostar generellt i Sverige, se figur, observera att 
statistik enbart finns för 2020 års taxa. 
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Idag har cirka 10 procent av våra kunder abonnemang där restavfall och matavfall blandas i samma 
kärl, så kallat ”osorterat”. För att styra våra kunder mot ökad miljönytta är avgiften för detta 
abonnemang dyrare än våra kostnader för detsamma. Från 2024 kommer kommunen enligt både 
regeringsbeslut och ikraftträdandet av EU:s krav på separat insamling av bioavfall behöva avveckla 
abonnemanget osorterat. Eftersom abonnemanget genererar mer intäkter än kostnader blir effekten ett 
intäktsbortfall om ca 6 miljoner kr per år. Det bortfallet kommer vi att behöva ta igen genom att övriga 
abonnemang behöver höjas mer än den föreslagna höjningen för 2024 om 5 procent i på grund av 
ökade kostnader enligt ovan. För 2024 behöver alla abonnemang höjas, enligt tidiga beräkningar med 
ytterligare runt sex procentenheter. För ett normalhushåll som har den vanligaste tjänsten med ett kärl 
för restavfall och ett kärl för matavfall skulle det innebära att kostnaden ökar med runt 235 kr inklusive 
moms mellan år 2023 och 2024. 
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Det finns osäkerhetsfaktorer kopplat till simuleringar och prognoser som denna taxejustering grundas 
på. För att erhålla en långsiktigt hållbar avfallsekonomi med utrymme för att möta upp mot viss 
osäkerhet föreslås en taxehöjning om fem procent inför 2023. 

Dessutom har några ändringar och förtydliganden gjorts i taxan. Det är: 

 Texten i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens Renhållningsföreskrifter. 
Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket ansvar kommunen respektive 
fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det kostar och vad som ingår i respektive tjänst. 
Revidering av föreskrifterna pågår parallellt. 

 Förtydligande om att vid överträdelse av allmänna bestämmelser vid besök på 
återvinningscentral kan ÅVC-kort komma att spärras har tagits bort. I förslag till föreskrifter 
finns detta förtydligande istället, men gäller enbart för företag.  

 Ändring av definitioner, enligt ny lagstiftning har genomförts. 

 Mindre ändringar är att enstaka ”specialabonnemang” som inga kunder använder har tagits 
bort, trädgårdsavfall kan endast nytecknas för 370 liter inte för 240 liter samt gångavstånd (2-
10 m), för komprimatorcontainrar och underjordsbehållare införs delårsabonnemang. 

En lättillgänglig webbversion där man enkelt kan förstå vad som gäller och vad det kostar kommer att 
tas fram under 2022 så att den är klar inför 2023. 

 

Karl Lundgren      Annika Malm 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Vatten & Avfall 
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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 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 
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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. 

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 
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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. 

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 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. 
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§ 201 Dnr 2022-00329 
Svar på Hallandstrafikens remiss över Kollektivtrafikplan 2023 med 
utblick 2024-2025 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-05-09, och sänder det som sitt svar till 
Hallandstrafiken med följande tillägg sist i andra stycket: 

Kungsbacka kommun vill även återigen påtala behovet av ny busslinje i det västra 
pendlingstråket, Onsala, Vallda till västra Göteborg. Detta är ett stråk med hög andel 
biltrafik och få som väljer kollektivtrafik då resetidskvoten är orimligt hög. En ny 
busslinje här hade gett både miljövinster och minskat antalet bilar på den hårt 
belastade 158:an, vilket i sin tur möjliggör kollektivtrafikens framkomlighet. 

Vi ser att fler och fler väljer att resa kollektivt efter att pandemins restriktioner 
dragits tillbaka, vilket är mycket glädjande. För att möta ett ökat antal resande är det 
viktigt att ta höjd för en ökad kapacitet varför vi återigen vill påtala vikten av fler 
tågstopp på Åsa Station.  

Sammanfattning av ärendet 
Varje år utformar Hallandstrafiken en Kollektivtrafikplan som beskriver hur 
Hallandstrafiken ska omsätta målen i trafikförsörjningsprogrammet. I planen 
beskrivs det operativa genomförandet exempelvis linjeförändringar och turutbud för 
det kommande året med utblick ytterligare två år framåt. 

Hallandstrafiken har översänt Kollektivtrafikplanen till samtliga Halländska 
kommuner för att ge kommunerna tillfälle att yttra sig över innehållet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-09 
Yttrande, 2022-05-09 
Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025, 2022-03-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar på att följande tillägg görs sist i andra stycket i 
förslaget till yttrande: 

Kungsbacka kommun vill även återigen påtala behovet av ny busslinje i det västra 
pendlingstråket, Onsala, Vallda till västra Göteborg. Detta är ett stråk med hög andel 
biltrafik och få som väljer kollektivtrafik då resetidskvoten är orimligt hög. En ny 
busslinje här hade gett både miljövinster och minskat antalet bilar på den hårt 
belastade 158:an, vilket i sin tur möjliggör kollektivtrafikens framkomlighet. 

Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Monica Neptun (L) och Eva Borg (S) yrkar 
bifall till ordförandens (M) yrkande. 
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Fredrik Hansson (C) yrkar på att följande tillägg görs sist i andra stycket: 

Vi ser att fler och fler väljer att resa kollektivt efter att pandemins restriktioner 
dragits tillbaka, vilket är mycket glädjande. För att möta ett ökat antal resande är det 
viktigt att ta höjd för en ökad kapacitet varför vi återigen vill påtala vikten av fler 
tågstopp på Åsa Station. 

Ordförande Lisa Andersson (M), Thure Sandén (M), Monica Neptun (L) och Eva 
Borg (S) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut. 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, eget tilläggsyrkande samt Fredrik 
Hanssons (C) tilläggsyrkande.  

Ordförande (M) prövar samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Ordförande (M) prövar sitt eget tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller 
det. 
Ordförande (M) prövar Fredrik Hanssons (C) förslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller det. 
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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. 
• 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. 



  Sida 7 av 19 
  

Avfallstaxa 2023 

• 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 
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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 

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 

 



  Sida 16 av 19 
  

Avfallstaxa 2023 

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 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 i avgiftsdokument. 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 i avgiftsdokument. 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. 
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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. 

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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1 Allmänna bestämmelser 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). Avgifter i taxan är angivna inklusive 
moms. 

 

1.1 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Nämnden för Teknik har ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Kungsbacka kommun. Enheten 
Avfall & Återvinning arbetar med avfallsfrågor på uppdrag av nämnden för Teknik. Enheten ansvarar även 
för information och råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av 
kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Bestämmelser för 
avfallshanteringen återfinns i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 

1.2 Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2022-01-01. 

 

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. 

 

1.4 Definitioner 
Begreppen hushållsavfall, verksamheter, grovavfall, små avloppsanläggningar, avfallsbehållare och 
tomtgräns som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i Lokala Renhållningsföreskrifter för 
Kungsbacka kommun. Övriga termer och begrepp som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som 
i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). 

 

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 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 
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nyttjanderättshavare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Fastighetsägare som 
underlåtit att anmäla 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. Återvinningskort 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 m.m. återfinns i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.  

 

1.7 Ägarbyte och ändrade förhållanden 
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till kommunen på anvisad 
blankett. Om anmälan eller ansökan om ändrade hämtningsförhållanden inte görs, fortsätter abonnemanget 
att gälla. För uppehåll och dispenser se Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 

1.8 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden 
1.8.1 Varmkompostering 
Kompostering av matavfall i egen varmkompost kan, efter skriftlig anmälan till avdelningen för Avfall & 
Återvinning, beviljas enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 
Kompostering av matavfall får endast göras i för ändamålet godkänd behållare. Hit räknas även så kallad 
bokashi-behållare.  

 
1.8.2 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam 
Uppehåll i hämtning prövas efter skriftlig ansökan till avdelningen för Avfall & Återvinning enligt 
bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 
1.8.3 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 
Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning delar två, tre eller högst fyra närbelägna 
fastigheter på de rörliga avgifterna. Fast avgift utgår för samtliga fastigheter. Gemensamma avfallsbehållare 
eller gemensam avfallslösning prövas efter skriftlig ansökan till avdelningen för Avfall & Återvinning enligt 
bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 

1.9 Placering av avfallsbehållare vid enbostadshus 
Avfallsbehållare, som renhållaren ska tömma, ska senast kl. 06.00 på hämtningsdagen vara placerad vid 
tomtgräns, högst 2 meter från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats eller vid en av nämnden för 
Teknik fastställd plats inom rimligt gångavstånd. 

Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som inte är placerad vid tomtgräns räknas avståndet till 
avfallsbehållaren från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats. För tilläggstjänsten gångavstånd får 
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avståndet mellan avfallsbehållare och hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats inte överstiga 100 
meter. För kärl större än 200 liter får dragvägen inte överstiga 10 meter. Kärlen ska vara placerade med 
draghandtagen utåt. I de fall en ny hämtplats är fastställd av nämnden för Teknik är det inte möjligt att 
teckna tjänsten för gångavstånd. Lutningen på dragvägen får inte överstiga 1:12 (4,76 grader). 

 

1.10Anvisningar för miljörum 

Miljörum bör placeras i markplan och inte mer än 10 meter från hämtningsfordonets ordinarie 
uppställningsplats. Avgift för gångavstånd tas ut då transportvägen mellan kärl och hämtningsfordonets 
uppställningsplats är längre än 2 meter. Lutningen på dragvägen får inte överstiga 1:12 (4,76 grader).  

Minsta bredd på dörröppning till miljörum är 1 meter men dörren bör vara 1,2 meter och ha en frihöjd på 
minst 2 meter. Trösklar bör undvikas och bör därför förses med ramp på båda sidor. Dörrar bör förses med 
släplist för att förhindra skadedjur. Ett miljörum bör ha en egen entré och får ej placeras så att avfall måste 
transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. I övrigt 
gäller riktlinjer från Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen (2018). 

 

1.11Grovavfall 

Grovavfall som är sorterat enligt kommunens anvisningar kan av enskilda hushåll/fastighetsinnehavare 
lämnas vid bemannad återvinningscentral där man har ett bestämt antal kostnadsfria besök. Dessa är satta 
enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. Kostnaden för detta täcks av 
taxans grundavgift. Grovavfall kan även hämtas genom budning mot en särskild budningsavgift. Hämtning 
sker enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 

1.12Farligt avfall från hushåll 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas till bemannad återvinningscentral enligt kommunens 
sorteringsanvisningar. Farligt avfall kan även hämtas vid fastighetsgräns efter beställning. 

 

1.13Komposterbart trädgårdsavfall 

Privatpersoner kan lämna komposterbart trädgårdsavfall vid återvinningscentral. Behandlingskostnaden täcks 
av taxans grundavgift. Det finns även ett särskilt abonnemang för hämtning av komposterbart 
trädgårdsavfall. 

 

1.14Extra sommarhämtning 

För abonnemanget Matavfall blir biogas kan veckohämtning av matavfall och brännbart restavfall (extra 
sommarhämtning), beställas som en tilläggstjänst under veckorna 19 till 38. 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 ska beställas senast vecka 15 och kan endast 
beställas för hela perioden under vecka 19 till 38. 

 

1.15Extrahämtning samt avfall bredvid behållare 

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 
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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. 

 

1.16Evenemangskärl och evenemangscontainrar 

För tillställningar eller evenemang finns det möjlighet att beställa tillfälliga behållare eller containrar för 
brännbart restavfall och/eller 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. 

 

1.17Slam 

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank 
och minireningsverk m.m. De avgifter som anges i avgiftsdokument kap 2.4, gäller vid maximalt 20 meter 
slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Om 
längre slang krävs tas en extra avgift ut. Brunnslock får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för 
tömning. Inför tömning ska brunn eller tank vara tydligt uppmärkt med vimpel, skylt eller liknande. 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. 

 

1.18Fosforfällor 

Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 
slamsugning eller med kranbil. 

 

1.19Fett från fettavskiljare 

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av fett från fettavskiljare. 

 

1.20Fett från hushållsavfall 

Matfett som samlas in i hushållen kan lämnas på återvinningscentral eller läggas i kärl för brännbart 
restavfall. 

 

1.21Latrin 

Hämtning av latrin sker endast mot beställning i för ändamålet avsedda behållare. Hämtning sker i anslutning 
till väg vid fastighetsgräns.  

 

1.22Återvinningscentraler (ÅVC) 

Vid kommunens återvinningscentraler får hushåll i Kungsbacka kommun, mot uppvisande av ÅVC-kort, 
lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. Grundavgiften i taxan finansierar kostnader för 
kommunens återvinningscentraler. 
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1.22.1ÅVC-kort 

Boende i villa eller fritidshus har 15 fria besök per år på ÅVC. Besök utöver det kostar enligt tabell i 
avgiftsdokument. Boende i lägenhet har 7 besök per år. Möjlighet finns för både verksamheter och 
privatpersoner utan renhållningsabonnemang att beställa återvinningskort (ÅVC-kort) där varje besök 
debiteras. Enstaka besök vid avsaknad av ÅVC-kort kan också betalas med Swish. Besök debiteras enligt 
tabell i avgiftsdokument. Besök som görs med Swish är helt fristående från ÅVC-kort och abonnemang och 
påverkar alltså inte eventuella kvarvarande fria besök.  

ÅVC-kort är inte personliga utan tillhör fastigheten. Vid ägarbyte på fastighet med eget 
renhållningsabonnemang 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. 

Volym- och viktuppskattning görs av återvinningscentralernas personal. Kontrollvägning kan göras på någon 
av kommunens vågar.  

 
1.22.2Sortering 

Information om vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna finns på kommunens 
hemsida och i Kungsbackas avfallsapp. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat. 

Några fraktioner kan lämnas utan kostnad på ÅVC: 

Förpackningar och returpapper som omfattas av producentansvar 

 Elektronik 
 Lysrör och ljuskällor 
 Batterier 
 Bilbatterier 
 Enstaka vitvaror, kyl och frys 
 Fett från hushåll  

 

1.23Felsortering 

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 galge 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 en 
galge på kärlet. Vid upprepade påpekanden kan befintlig abonnemangsform ändras eller tilläggstjänst 
avslutas. 

 

1.24Överfull 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 
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behållaren inte tömmas vid hämtningstillfället och fastighetsägaren blir notifierad med en galge 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. 

 

1.25Särskilda 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. 

 

1.26Överträdelse av allmänna bestämmelser 

Vid överträdelse av allmänna bestämmelser genom handlande som påverkar möjligheten att uppfylla taxans 
principer enligt punkt 1.3 vid besök på återvinningscentral kan ÅVC-kort komma att spärras (kan exempelvis 
ske vid agerande som påverkar arbetsmiljön negativt genom hot och våld). Kund med spärrat kort hänvisas 
till budad hämtning av grovavfall. 
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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. 

 

2.2 Abonnemangsformer 
I Kungsbacka kommun är avfallstaxan miljöstyrande. Detta innebär att det renhållningsabonnemang som ger 
störst miljöbelastning kommer att ge den högsta avgiften. 

 
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 som sedan körs till en biogasanläggning där det rötas till biogas. Brännbart restavfall 
läggs i det gröna kärlet och farligt avfall och grovavfall lämnas på återvinningscentral. Tidningar och 
förpackningar som omfattas av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt 
förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om 
producentansvar för returpapper, eller lämnas på en återvinningsstation.  

Detta abonnemang är ett av de två billigaste och 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. Anmälan av 
varmkompost ska göras till avdelningen för Avfall & Återvinning. Tidningar och förpackningar som omfattas 
av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt förordning (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper, eller 
lämnas på en återvinningsstation.  

Brännbart restavfall läggs i det gröna kärlet och farligt avfall och grovavfall lämnas på en 
återvinningscentral. Detta abonnemang är också ett av de två billigaste. 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. Tidningar 
och förpackningar som omfattas av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt 
förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om 
producentansvar för returpapper, eller lämnas på en återvinningsstation.  

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 Underjordsbehållare 
Underjordsbehållare köps och anläggs av fastighetsägaren. Underjordsbehållare i Kungsbacka kommun töms 
med ett så kallat två-krokssystem. Innan abonnemang kan tecknas måste förvaltningen för Teknik godkänna 
behållare och dess placering så att hämtningsfordon kan komma fram och tömma. 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. 

 
2.2.5 Slamtömning 
Enskilda avloppsanläggningar, exempelvis slambrunnar, slutna tankar och minireningsverk, ska tömmas 
minst var 12e månad. Schemalagd tömning kan beställas med intervallen var 6e, var 3e eller varannan månad. 
Maximalt kan således 6 aviserade tömningar per år schemaläggas. Som kund kan du i dialog med av 
kommunen upphandlad entreprenör 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. 

 
2.2.6 Tömning av fettavskiljare 
Fettavskiljare ska tömmas minst var 3e månad. Fastighetsägare ansvarar själva för återfyllning av vatten i 
anläggningen. 

 
2.2.7 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 m.m. 

 



  Sida 12 av 20 

  

Avfallstaxa 2022 

2.3 Avgifter för hämtning av hushållsavfall 
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. 
 Kort till återvinningscentral. 
 Kärl eller behållare för respektive avfallsslag (ej underjordsbehållare, 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. 

 
2.3.2 Avgifter för villaabonnemang 
Helårsabonnemang gäller för villor med permanentboende. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 226 kr för abonnemangen Matavfall blir biogas och Egen varmkompost 
samt en grundavgift på 1 952 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

Nya abonnemang med 660 liters kärl kan inte beställas för permanent- och säsongsboende. 

Årsavgifter Helårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfall och 
brännbart restavfall 
blandat 

130 Liter Varannan vecka 2017 2017 4351 

Var fjärde vecka  - 1783  - 

190 Liter Varannan vecka 2472 2472 4983 

Var fjärde vecka  - 2230  - 

370 Liter Varannan vecka 3546 3546 6388 

Var fjärde vecka  -  -  - 

660 Liter Varannan vecka 9809 9809 15 525 

Var fjärde vecka  -  -  - 

 

Delårsabonnemang gäller för fritidshus med säsongsboende med hämtning vecka 19–38. 

I priserna ingår en grundavgift på 557 kr för abonnemangen Matavfall blir biogas och Egen varmkompost 
samt en grundavgift på 887 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 
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Nya abonnemang med 660 liters kärl kan inte beställas för permanent- och säsongsboende. 

 

Årsavgifter Delårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfalloch
brännbart restavfall 
blandat 

130 Liter Varannan vecka 1007 1007 2175 

Var fjärde vecka - 892 - 

190 Liter Varannan vecka 1236 1236 2493 

Var fjärde vecka - 1226 - 

370 Liter Varannan vecka 1774 - 3193 

Var fjärde vecka - - -  

660 Liter Varannan vecka 4904 - 7763 

Var fjärde vecka - - - 

 
2.3.3 Avgifter för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och 

verksamheter 

Helårsabonnemang gäller för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och verksamheter. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 226 kr för abonnemangen Matavfall blir biogas och Egen varmkompost 
samt en grundavgift på 1 952 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

 

Årsavgifter Helårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfall och 
brännbart restavfall 
blandat 

130 Liter Två gånger per vecka - - - 

Varje vecka 4106 - 8700 

Varannan vecka 2017 - 4351 

190 Liter Två gånger per vecka - - - 

Varje vecka 4867 - 9967 

Varannan vecka 2472 - 4983 

370 Liter Två gånger per vecka 13 587 - 25 545 

Varje vecka 6793 6793 12 772 

Varannan vecka 3546 3546 6388 

660 Liter Två gånger per vecka 26 157 - 37 022 

Varje vecka 13 078 13 078 18 511 

Varannan vecka 6530 6530 15 525 



  Sida 14 av 20 

  

Avfallstaxa 2022 

 

Källsorterat matavfall från restauranger, skolkök mm. 

Gäller endast vid separat abonnemang dvs. inte i kombination med brännbart avfall 

Veckohämtning helår 4802 

Veckohämtning delår 2081 

 

Delårsabonnemang gäller för verksamheter som bara har öppet under sommaren, med hämtning vecka 19–38. 

I priserna ingår en grundavgift på 557 kr för abonnemangen Matavfall blir biogas och Egen varmkompost 
samt en grundavgift på 887 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

 

Årsavgifter Delårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfalloch
brännbart restavfall 
blandat 

130 Liter Varje vecka 2015 - 4351 

Varannan vecka 1007 - 2175 

190 Liter Varje vecka 2472 - 4983 

Varannan vecka 1236 - 2493 

370 Liter Varje vecka 3547 - 6388 

Varannan vecka 1774 - 3193 

660 Liter Varje vecka 6539 - 15525 

Varannan vecka 3280   - 7763 

 

2.4 Avgifter för slamsugning 
Enskilda avloppsanläggningar, exempelvis slambrunnar, slutna tankar och minireningsverk, ska tömmas 
minst vart 12:e månad, men kan fås tömt med intervallen var 6:e, var 3:e eller varannan månad. Fettavskiljare 
ska tömmas minst var 3:e månad. 

På aviserad tid av entreprenör: Schemalagd tömning. Avisering skickas ut cirka tre veckor innan med 
information om från och med vilken vecka tömning kan 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). 
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Avgifter per tömning av slutna avloppstankar, brunnar eller fettavskiljare 

Anläggningens 
volym 

På aviserad tid av 
entreprenör 

Inom fem valda dagar Inom valt dygn På specifik timme 

<2 kbm 1058 1254 3884 6026 

2–4 kbm 1476 1810 4318 6459 

 

Tilläggsavgift för varje kubikmeter slam utöver 4 kbm 

På aviserad tid av 
entreprenör 

Inom fem valda dagar Inom valt dygn På specifik timme 

251 522 522 522 

 

Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter 

Slangdragning över 20 m (kr per 5 m, max 50 m) 29 

Framkor̈ning vid uteblivet uppdrag (bomkor̈ning) 1254 

Kranbil vid hämtning (kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 timme) 1592 

Slambil (kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 timme) 2004 

Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment (kr per påbörjad timme, minsta debitering 
1 timme) 773 

 

2.5 Avgifter för containrar och underjordsbehållare 
2.5.1 Containrar 
Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 1226 kr för abonnemanget Matavfall blir biogas och en grundavgift på 
1952 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

 

Hämtning Container helår 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

5 kbm helår Varje Vecka 63 905 141 373 

Varannan Vecka 46 395 89 848 

7,5 kbm helår Varje Vecka 91 862 206 878 

Varannan Vecka 66 738 130 986 

 

Delårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 557 kr för abonnemanget Matavfall blir biogas och en grundavgift på 887 
kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 
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Hämtning Container delår 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

5 kbm delår Varje Vecka 39 998 81 360 

Varannan Vecka 33 148 58 123 

7,5 kbm delår Varje Vecka 58 380 119 895 

Varannan Vecka 48 510 85 580 

 
2.5.2 Komprimatorcontainrar 
Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 1226 kr för abonnemanget Matavfall blir biogas samt en grundavgift på 
1952 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

Hämtning komprimatorcontainer 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

1–5 kbm helår Varannan Vecka 69 386 138 772 

Var fjärde vecka 34 692  

5–7,5 kbm helår Varannan Vecka 92 090 184 183 

Var fjärde vecka 46 045  

Matavfallet läggs i av kommunen tillhandahållna papperspåsar i brunt kärl. Dessa töms alltid varannan vecka, 
även om containern töms var fjärde. 

 
2.5.3 Evenemangskärl och –containrar 
Används för tillfälliga evenemang eller liknande. 

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. Se avsnitt 2.6.7 för aktuellt pris. 

 

Evenemangskärl 

Fraktion och kärlstorlek Upp till två veckor 

Brännbart restavfall 190 liter 556 

Brännbart restavfall 370 liter 639 

Brännbart restavfall och matavfall blandat 190 liter 876 

Brännbart restavfall och matavfall blandat 370 liter 1051 

Matavfall 140 liter 448 

 

Container kan hyras per dag eller per månad. Maximal hyrtid för dessa är två månader i sträck. Kan nyttjas 
av verksamheter. 
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Hämtning Evenemangscontainer 

Storlek Intervall Matavfall och brännbart restavfall blandat 

4–6 kbm Per dag 591 

4–6 kbm Per månad 7394 

7–10 kbm Per dag 888 

7–10 kbm Per månad 10 352 

Utkörning/återtagning eller tömning/återställning 
vid hyra 

5434 

 
2.5.4 Underjordsbehållare 
Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 723 kr. 

 

Hämtning underjordsbehållare 

Tömning <2 kbm Matavfall Varje vecka 22 757 

Varannan vecka 11 378 

Tömning 2–4 kbm Brännbart avfall Varje vecka 64 724 

Varannan vecka 33 471 

Tömning 4,5–6 kbm Brännbart avfall Varje vecka 82 639 

Varannan vecka 42 429 

 

2.6 Avgifter för tilläggstjänster 
 
2.6.1 Avgifter för gångavstånd till kärl 
Tillägg för gångavstånd till kärl är endast möjligt för avfallskärl. För att teckna denna tilläggstjänst måste en 
ansökan lämnas in till Avfall & Återvinning som kommer att utreda om förutsättningarna tillåter 
gångavstånd. Först efter en godkänd ansökan kan denna tilläggstjänst tecknas. 

 

Avgifter för gångavstånd helår 

Avstånd Varje vecka Varannan vecka Var 4:e vecka 

2–10 m 386 97 48 

11–20 m 1544 386 193 

21–50 m 2704 676 339 

51–75 m 4393 2199 1097 

76–100 m 7313 3657 1828 

 



  Sida 18 av 20 

  

Avfallstaxa 2022 

Avgifter för gångavstånd delår 

Avstånd Varje vecka Varannan vecka Var 4:e vecka 

2–10 m 193 48 25 

11–20 m 771 193 97 

21–50 m 1351 339 169 

51–75 m 2196 1100 549 

76–100 m 3657 1828 915 

 
2.6.2 Avgifter för extra matavfallskärl 
För varje grönt kärl hos privatpersoner ingår ett brunt kärl. Ytterligare bruna kärl kan beställas mot avgift.  

 

Avgifter för varje extra 140 liters kärl för matavfall 

Varannan vecka helår Varannan vecka delår 

567 283 

 
2.6.3 Avgifter för 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 

130 liter grönt kärl 1550 

190 liter grönt kärl 1899 

370 liter grönt kärl 2727 

660 liter grönt kärl 7545 

Pris per extra 140 liter brunt kärl 1066 

 
2.6.4 Komposterbart trädgårdsavfall 
 

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall varannan vecka under v.14–45, 16 hämtningar ingår 

Kärl 240 L 1620 

Kärl 370 L 1890 
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2.6.5 Latrin 
 

Hämtning av latrinkärl 

Budad hämtning inklusive ett nytt latrinkärl 2080 

 
2.6.6 Avgifter för grovavfall 
 

Hämtning Grovavfall 

Mindre än 1 kubikmeter 1113 

Utöver 1 kubikmeter, per extra kubikmeter 297 

 
2.6.7 Avgifter för 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, glas eller tidningar. 

Vid byte av kärl används i första hand begagnade kärl. 

 

Extra tömningar mm. 

Per extra säck vid ordinarie tömning 113 

Extra tömning av kärl, oavsett storlek 335 

Extra tömning av container vid årsabonnemang (4-8 kbm) 2575 

Extra tömning av underjordsbehållare vid årsabonnemang (<2 – 6 kbm) 2575 

Byte till större kärl eller kärl av samma storlek, kr per gång 541 

Byte till mindre kärl, kr per gång 258 

 

2.7 Avgifter för återvinningscentraler 
 
2.7.1 Avgifter för besök på återvinningscentral 
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 125 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige den…. 

Gäller från: 1 januari 2022 

Ansvarig förvaltning: Teknik 

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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§ 135 Dnr 2022-00279 
Taxa för VA 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2023, daterad 2022-03-28, med den ändringen 
att avgiften för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad, för dag- och 
dränvattenavlopp från fastighet, under punkt 5.1 på sidan 3 i kolumn e), korrigeras 
från 1 500 kronor till 15 000 kronor så att totalavgiften blir 15 000 kronor. 

Taxan gäller från den 1 januari 2023.  

VA-taxan 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ta ut avgift för sin VA-verksamhet enligt 24 § i lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige 
antar.  

Taxan har reviderats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag) i 
möjligaste mån. Införande av brukningsavgifter för dagvatten föreslås, vilket är i 
linje med branschens riktlinjer. 

Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter: anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter. 

Anläggningsavgiften har i stort följt entreprenadindex sedan 2005. Entreprenadindex 
för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 7 procent 
för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Anläggningsavgiften föreslås 
fortsätta följa entreprenadindex och öka med 7 procent som helhet. Dock innebär 
anpassningen till branschens riktlinjer att avgiftshöjningen varierar något mellan 
anläggningsavgiftens olika delar.   

Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men det gör även intäkterna när nya 
abonnenter tillkommer. De stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. 
Nämnden för Teknik planerar för att även 2023 kunna avsätta till fond för 
ombyggnad av Hammargårds reningsverk. Mot bakgrund av detta föreslås inför 2023 
en höjning av brukningsavgiften med 5 procent. Anpassningen till branschens 
riktlinjer innebär att brukningsavgiftens olika delar justeras både mer och mindre, 
men den sammantagna förändringen är omkring 5 procent. 

Beräkningar och antaganden till grund för taxan präglas av viss osäkerhet baserat på 
såväl rådande kostnadsläge som investeringstakt. Det har främst påverkan på längre 
sikt och mindre betydelse för det enskilda taxeåret 2023. 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har förvaltningen för Teknik 
uppmärksammat en felskrivning i VA-taxan. I avsnittet för anläggningsavgifter 
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under punkt 5.1 på sidan 3 har det i kolumn e) som avser Avgiften för Dagvatten 
utan att förbindelsepunkt är upprättad angivits att kostnaden för dag- och 
dränvattenavlopp från fastighet ska vara 1 500 kronor och att totalavgiften för detta 
blir 15 000 kronor. Felskrivningen återfinns kolumnen för dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet, och avgiften för detta ska vara 15 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 183 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-19 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 40 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
VA-taxa 2023, 2022-03-28 
VA-taxa 2023, med förklaring till förändringar gentemot VA-taxa 2022 
VA-taxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att avgiften för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad, för dag- och dränvattenavlopp från fastighet, under 
punkt 5.1 på sidan 3 i kolumn e), ska korrigeras från 1 500 kronor till 15 000 kronor 
så att totalavgiften blir 15 000 kronor. 

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

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Lisa Anderssons 
(M) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Anderssons 
(M) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 183 Dnr 2022-00279 
Taxa för VA 2023 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2023, daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 
januari 2023.  

VA-taxan 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144, upphör 
samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ta ut avgift för sin VA-verksamhet får enligt 24 § i lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige 
antar.  

Taxan har reviderats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag) i 
möjligaste mån. Införande av brukningsavgifter för dagvatten föreslås, vilket är i 
linje med branschens riktlinjer. 

Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter: anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter. 

Anläggningsavgiften har i stort följt entreprenadindex sedan 2005. Entreprenadindex 
för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 7 procent 
för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Anläggningsavgiften föreslås 
fortsätta följa entreprenadindex och öka med 7 procent som helhet. Dock innebär 
anpassningen till branschens riktlinjer att avgiftshöjningen varierar något mellan 
anläggningsavgiftens olika delar.   

Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men det gör även intäkterna när nya 
abonnenter tillkommer. De stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. 
Nämnden för Teknik planerar för att även 2023 kunna avsätta till fond för 
ombyggnad av Hammargårds reningsverk. Mot bakgrund av detta föreslås inför 2023 
en höjning av brukningsavgiften med 5 procent. Anpassningen till branschens 
riktlinjer innebär att brukningsavgiftens olika delar justeras både mer och mindre, 
men den sammantagna förändringen är omkring 5 procent. 

Beräkningar och antaganden till grund för taxan präglas av viss osäkerhet baserat på 
såväl rådande kostnadsläge som investeringstakt. Det har främst påverkan på längre 
sikt och mindre betydelse för det enskilda taxeåret 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-19 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 40 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
VA-taxa 2023, 2022-03-28 
VA-taxa 2023, med förklaring till förändringar gentemot VA-taxa 2022 
VA-taxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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Antagande av taxa för VA 2023 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2023, daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 januari 2023.  

VA-taxan 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144, upphör samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ta ut avgift för sin VA-verksamhet får enligt 24 § i lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.  
Taxan har reviderats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag) i möjligaste mån. 
Införande av brukningsavgifter för dagvatten föreslås, vilket är i linje med branschens riktlinjer.  
Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter; anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

Anläggningsavgiften har i stort följt entreprenadindex sedan 2005. Entreprenadindex för perioden 
oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 7 procent för markarbeten, rörmaterial 
och projekteringsarbeten. Anläggningsavgiften föreslås fortsätta följa entreprenadindex och öka med 7 
procent som helhet. Dock innebär anpassningen till branschens riktlinjer att avgiftshöjningen varierar 
något mellan anläggningsavgiftens olika delar.   
Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men det gör även intäkterna när nya abonnenter 
tillkommer. De stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. Nämnden för Teknik planerar för 
att även 2023 kunna avsätta till fond för ombyggnad av Hammargårds reningsverk. Mot bakgrund av 
detta föreslås inför 2023 en höjning av brukningsavgiften med 5 procent. Anpassningen till branschens 
riktlinjer innebär att brukningsavgiftens olika delar justeras både mer och mindre, men den 
sammantagna förändringen är omkring 5 %. 
Beräkningar och antaganden till grund för taxan präglas av viss osäkerhet baserat på såväl rådande 
kostnadsläge som investeringstakt. Det har främst påverkan på längre sikt och mindre betydelse för det 
enskilda taxeåret 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-19 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 40 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
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VA-taxa 2023, 2022-03-28 
VA-taxa 2023, med förklaring till förändringar gentemot VA-taxa 2022 
VA-taxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen får ta ut avgift för sin VA-verksamhet får enligt 24 § i lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Avgifter får inte 
överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten. Kostnader och intäkter från 
avgifterna ska vara i balans över en treårsperiod. 
Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter: anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

Anläggningstaxans konstruktion och avgiftsnivå 
 
Taxan har justerats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag, publikation P120) i 
möjligaste mån. De större förändringar som det innebär är att: 
- I gällande taxa betalades en tredjedel av full servisavgift för varje ledning som byggdes. I nytt 

förslag betalas 80 procent av full servisavgift för en ledning, 90  procent för två ledningar och 100  
procent för tre ledningar. Önskas en ytterligare ledning vid separat tillfälle betalas 80  procent av 
full servisavgift. Ändringen speglar bättre kostnaderna för att bygga ut olika antal ledningar. 

- I gällande taxa betalas en avgift per fastighet om 60 procent av full avgift vid ett ändamål, 85 
procent av full avgift vid två ändamål, och 100 procent av full avgift vid tre ändamål. Ett ändamål 
är antingen dricksvatten, spillvatten eller dagvatten I nytt förslag kallas avgiften för 
förbindelsepunktsavgift och fördelas enligt ovan 35 procent av full förbindelsepunktsavgift för 
dricksvatten, 55 procent av full förbindelsepunktsavgift för spillvatten och tio procent av full 
förbindelsepunktsavgift för dagvatten. Ändringen speglar bättre de faktiska kostnaderna som VA-
huvudmannen har för respektive ändamål. 

- Lägenhetsavgift byter namn till bostadsenhetsavgift för att bättre spegla alla typer av bostäder. Vad 
som avses har förtydligats. Även begreppet ”mindre bostadsenhet” har införts för bostäder som 
studentrum och äldreboende. 

- I nu gällande VA-taxa begränsas den maximala avgiftsgrundande tomtytan till 4 000 kvadratmeter. 
Historiskt har dock en annan tillämpning skett för jordbruksfastigheter, där en den maximala 
avgiftsgrundande tomtytan begränsats till 1 200 kvadratmeter. Denna tillämpning har inte haft stöd 
i taxan. Anledningen till att det finns en begränsning är att stora fastigheter där enbart en liten del 
används för bostadsändamål inte ska få oskäligt hög avgift. I VA-taxa 2023 förtydligas att 
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maximalt avgiftsgrundande tomtyta inte får vara större än servisavgift, förbindelsepunktsavgift och 
bostadsenhetsavgift tillsammans. Samma begränsningsregel kommer gälla för samtliga 
fastighetstyper. I praktiken innebär det ett avgiftstak om cirka 4 000 kvadratmeter för alla typer av 
fastigheter med en bostadsenhet. För stora fastigheter med flerbostadshus och därmed flera 
bostadsenheter kan avgiftstaket bli högre än för de med 4 000 kvadratmeter, men det anses skäligt 
eftersom nyttan blir större när flera bostadsenheter finns på fastigheten. Det nya förslaget i VA-
taxa 2023 är också i linje med Svenskt Vattens basförslag till taxekonstruktion. 

- Införande av anläggningstaxa för allmän plats. Allmän platsmark motsvarar det som i detaljplan 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän platsmark, i denna taxa innebär det 
centrumbebyggelse, genomfartsleder och vägar som trafikeras av kollektivtrafik. 

Konsekvenser av den nya taxekonstruktionen för olika typer av fastigheter är små förutom slopandet 
av tidigare tillämpning för jordbruksfastigheter som innebär en något större förändring. 

Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i jämförelse med 
andra kommuner, detta i syfte att täcka självkostnaden för VA-utbyggnad.  

År 2005 beslutade kommunfullmäktige att anläggningsavgiften ska följa entreprenadindex vilket den 
med undantag för 2009 då en större justering genomfördes, har gjort sedan dess. Entreprenadindex för 
perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om sju procent för markarbeten, 
rörmaterial och projekteringsarbeten. Nämnden för Teknik föreslår att fortsatt följa index och att öka 
anläggningsavgiften med 7 procent som helhet. I arbetet med anpassningen enligt Svenskt Vattens 
basförslag har först en omfördelning utifrån gällande taxa gjorts, där vissa avgifter sänkts och andra 
höjts, men att på total nivå har eftersträvats nivåer så lika gällande taxa som möjligt. 

Brukningstaxans konstruktion och avgiftsnivå 
Den största förändringen för brukningstaxan är införande av brukningstaxa för dagvatten. Idag har 88 
procent av Sveriges kommuner dagvattentaxa. Dagvattentaxan består av två delar:  

- Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna 
VA-anläggningen 

- Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den 
allmänna VA-anläggningen 

I arbetet med införande har nya verksamhetsområdesgränser för ”dagvatten fastighet”, ”dagvatten 
gata” samt verksamhetsområde för ”allmän platsmark”, tagits fram. Andelen hårdgjord yta totalt och 
fördelat per fastighet och allmän plats har beräknats. Modellen för att fördela brukningsavgiftsuttaget 
bygger på hårdgjord yta, eftersom de är de ytorna som snabbast tar sig till dagvattensystemet och 
därmed påverkar systemet mest, och dessa ytor vill vi minska för att öka trögheten i avledningen. 
Avgiftsuttaget bygger på verklig kostnad för dagvatten (personal, drift och underhåll samt 
kapitalkostnader) som fördelats utifrån andelen hårdgjord yta. Dagvatten gata har därefter fördelats på 
fastigheter och allmän plats.  
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Övrig ändring i taxekonstruktion är att den fasta kostnaden bättre speglar VA-kollektivet och därmed 
blir dricksvattenkostnaden mindre än kostnaden för spillvatten och att de som bara har ena ändamålet 
(vatten eller spillvatten) enbart betalar för den andel de har.  

VA-verksamhetens resultat har analyserats för perioden 2019–2021 och simulerats för perioden 2022–
2032 för att det ska vara möjligt att bedöma behovet av höjning av brukningsavgifterna över tid. 
Simuleringen görs med ett antal förutsättningar och antagande om bland annat befolkningsprognos, 
kommande och pågående VA-utbyggnad, driftskostnadsökningar och kapitalkostnader. Kommande, 
planerade, större investeringar medför en viss osäkerhet i beräkningarna.  

Anpassning till Svenskt Vattens basförslag inklusive införande av dagvattentaxa föreslås. 
Förändringen enligt basförslag innebär att olika avgifter höjs både mindre och mer, men generellt är 
den föreslagna höjningen av brukningstaxan för hela VA-kollektivet fem procent för 2023.  

Enligt budget för 2022 förväntas VA-verksamheten göra ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför 
ett ökat överskott på ingående balans i resultatfond. Av resultatfonden är en andel avsatt till 
investeringsfonden för Hammargård. 

Investeringsfonden planeras öka till 50 miljoner kronor vid utgången av 2024 och därefter minska i 
takt med att den nya anläggningen på Hammargård skrivs av. Skulden till kunderna är minskande från 
2025 och är enligt plan noll år 2029. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 40 Dnr 2022-00008 
VA-taxa 2023  

Beslut - för fastställande kommunfullmäktige 
Nämnden för Teknik antar VA-taxa 2023 daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 
januari 2023 och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

VA-taxan för 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 144 upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster tas ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som 
kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler 
abonnenter. Områden som får kommunalt VA enligt kommunens VA-
utbyggnadsplan kräver investeringar. Vårt stora avloppsreningsverk Hammargård 
behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Dessutom finns behov av reinvesteringar för 
att bibehålla VA-anläggningens status, behov som är ökande. 

Taxan har justerats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag) i 
möjligaste mån. Brukningsavgifter för dagvatten föreslås, vilket är i linje med 
branschens riktlinjer. 

I Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-
12-08) framgår att anläggningstaxan skall följa entreprenadindex. Entreprenadindex, 
för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 7 procent 
för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa 
index medför att anläggningsavgiften föreslås öka med 7 procent som helhet, dock 
innebär anpassningen till branschens riktlinjer att olika avgifter föreslås höjas både 
mindre och mer.  

Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men även intäkterna, när nya 
abonnenter tillkommer. De stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. 
Nämnden för Teknik planerar även för att kunna avsätta till fond för ombyggnad av 
Hammargårds reningsverk. Mot bakgrund av detta föreslås inför 2023 en höjning av 
brukningsavgiften med fem procent. Dock innebär anpassningen till branschens 
riktlinjer att olika avgifter föreslås höjas både mindre och mer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
VA-taxa 2023, 2022-03-28 
VA-taxa 2023, med förklaring till förändringar gentemot VA-taxa 2022 
TEAU Protokollsutdrag 2022-04-04 § 32 VA-taxa 2023 
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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 



 
 

Datum 

2022-03-28 
Diarienummer 

TE 2022-00008 

 
 

 
Vatten & Avfall 

Annika Malm 
0300 83 43 33 
Verksamhetschef 

1 (9)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
VA-taxa 2023 

Förslag till beslut i Nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar VA-taxa 2023 daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 januari 2023 och 
översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

VA-taxan för 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 144 upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster tas 
ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler abonnenter. Områden som 
får kommunalt VA enligt kommunens VA-utbyggnadsplan kräver investeringar. Vårt stora 
avloppsreningsverk Hammargård behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Dessutom finns behov av 
reinvesteringar för att bibehålla VA-anläggningens status, behov som är ökande. 

Taxan har justerats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag) i möjligaste mån. 
Brukningsavgifter för dagvatten föreslås, vilket är i linje med branschens riktlinjer. 
I Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-12-08) framgår 
att anläggningstaxan skall följa entreprenadindex. Entreprenadindex, för perioden oktober 2019 till 
oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 7 procent för markarbeten, rörmaterial och 
projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa index medför att anläggningsavgiften föreslås öka 
med 7 procent som helhet, dock innebär anpassningen till branschens riktlinjer att olika avgifter 
föreslås höjas både mindre och mer.  
Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men även intäkterna, när nya abonnenter tillkommer. De 
stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. Nämnden för Teknik planerar även för att kunna 
avsätta till fond för ombyggnad av Hammargårds reningsverk. Mot bakgrund av detta föreslås inför 
2022 en höjning av brukningsavgiften med fem procent. Dock innebär anpassningen till branschens 
riktlinjer att olika avgifter föreslås höjas både mindre och mer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 

VA-taxa 2023, 2022-03-28 
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VA-taxa 2023, med förklaring till förändringar gentemot VA-taxa 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

Förvaltningen för Service, för kännedom 

Beskrivning av ärendet 
Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster tas 
ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Avgifter får inte 
överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten. Kostnader och intäkter från 
avgifterna ska vara i balans över en treårsperiod. 
I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler abonnenter. Områden som 
får kommunalt VA enligt kommunens VA-utbyggnadsplan kräver investeringar.  
De större investeringarna som sker är bland annat den utbyggnad som genomförs utifrån beslutad VA-
utbyggnadsplan men även den utbyggnad som sker i samband med nybyggnation och exploatering av 
Kungsbacka. Utöver utbyggnad av ledningar för att nå nya kunder måste VA-verksamheten även 
säkerställa löpande reinvesteringar och kapacitetförnyelse på befintligt system, dimensionera upp 
ledningar, pumpar och tryckstationer i syfte att säkra god vattenproduktion och avloppshantering. Vårt 
stora avloppsreningsverk Hammargård behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Förnyelsetakten av 
vatten- och avloppsledningarna behöver öka för att bibehålla anläggningens status. 
Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter. 

 Anläggningsavgifter:  
Omfattar utbyggnadskostnader som uppstår för VA enligt § 6 i LAV (Lagen om Allmänna 
Vattentjänster). Intäkten från anläggningsavgifterna faktureras som en engångssumma som 
belastar nya kunder som ansluter. Intäkterna periodiseras sedan på samma sätt som kostnaderna 
som uppstår för investeringarna 

 Brukningsavgifter:  
Omfattar nödvändiga kostnaderna som uppstår för VA enligt 10, 12, 13 och 19 §§ i LAV. 
Intäkterna består av fasta och rörliga avgifter som faktureras befintliga kunder för nyttjade av 
vattentjänster.  
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Anläggningstaxa 

Förändring av anläggningstaxans konstruktion 
Taxan har justerats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag, publikation P120) i 
möjligaste mån. De större förändringar det innebär är att: 

 I gällande taxa betalades 1/3 av full servisavgift för varje ledning som byggdes. I nytt förslag 
betalas av full servisavgift 80 % för en ledning, 90 % för två ledningar och 100 % för tre 
ledningar. Önskas en ytterligare ledning vid separat tillfälle betalas 80 % av full servisavgift. 
Ändringen speglar bättre kostnaderna för att bygga ut olika antal ledningar. 

 I gällande taxa betalas en avgift per fastighet om 60 % av full avgift vid ett ändamål, 85 % av 
full avgift vid två ändamål, och 100 % av full avgift vid tre ändamål. I nytt förslag kallas 
avgiften för förbindelsepunktsavgift och fördelas enligt ovan 35 % av full 
förbindelsepunktsavgift för dricksvatten, 55 % av full förbindelsepunktsavgift för spillvatten 
och 10 % av full förbindelsepunktsavgift för dagvatten. Ändringen speglar bättre de faktiska 
kostnaderna som VA-huvudmannen har för respektive ändamål. 

 Lägenhetsavgift byter namn till bostadsenhetsavgift för att bättre spegla alla typer av bostäder. 
Vad som avses har förtydligats. Även begreppet ”mindre bostadsenhet” har införts för bostäder 
som studentrum och äldreboende. 

 I nu gällande VA-taxa begränsas den maximala avgiftsgrundande tomtytan till 4000 
kvadratmeter. Historiskt har dock en annan tillämpning skett för jordbruksfastigheter, där en 
den maximala avgiftsgrundande tomtytan begränsats till 1200 kvadratmeter. Denna tillämpning 
har inte haft stöd i taxan. Anledningen till att det finns en begränsning är att stora fastigheter 
där enbart en liten del används för bostadsändamål inte ska få oskäligt hög avgift. I VA-taxa 
2023 förtydligas att maximal avgiftsgrundande tomtyta inte får vara större än servisavgift, 
förbindelsepunktsavgift och bostadsenhetsavgift tillsammans. Samma begränsningsregel 
kommer gälla för samtliga fastighetstyper. I praktiken innebär det ett avgiftstak om ca 4000 
kvadratmeter för alla typer av fastigheter med en bostadsenhet. För stora fastigheter med 
flerbostadshus och därmed flera bostadsenheter kan avgiftstaket bli högre än 4000 
kvadratmeter, men det anses skäligt och rättvist eftersom nyttan blir större när flera 
bostadsenheter finns på fastigheten. Det nya förslaget i VA-taxa 2023 är också i linje med 
Svenskt Vattens basförslag till taxekonstruktion. 

 Införande av anläggningstaxa för allmän plats. Allmän platsmark: Mark som motsvarar det som 
i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän platsmark, i denna 
taxa innebär det centrumbebyggelse, genomfartsleder och vägar som trafikeras av 
kollektivtrafik. 

 
Konsekvenser av den nya taxekonstruktionen olika typer av fastigheter syns i tabellen. Slopandet av 
tillämpningen för jordbruksfastigheter är det enda som ger större påverkan än några procent. Observera 
att alla siffror i 2022 års taxa, den generella föreslagna höjningen om 7 procent är inte med. 
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Sammanställning kostnader inkl. moms * Befintlig (2022) Ny (2022) Diff (kr) Diff (%) 

Räkneexempel 1: Villa, 2000m2, V+S           287 399 kr        289 140 kr         1 741 kr  0,6% 

Räkneexempel 2: Jordbruksfastighet,10 000 m2,  V+S           371 277 kr        434 280 kr       63 003 kr  17,0% 

Räkneexempel 3: Flerbostad, 180 bostadsenheter, 
6000m2, V+S+D        8 337 435 kr     8 540 040 kr     202 605 kr  2,4% 

Räkneexempel 4: Typhus A, 800m2, V+S+D           298 109 kr        284 640 kr  -   13 469 kr  -4,5% 

Räkneexempel 5: Typhus B, 15 bostadsenheter, 800m2, 
V+S+D           881 069 kr        867 600 kr  -   13 469 kr  -1,5% 

Räkneexempel 7: Villa, V+S+D, 4800m2           455 997 kr        473 280 kr       17 283 kr  3,8% 

Räkneexempel 6: Villa, V+S+D, 1400m2           327 713 kr        320 640 kr  -      7 073 kr  -2,2% 
*V=vatten, S=spillvatten, D=dagvatten 

 

Förslag till höjning av anläggningstaxan 
 
Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka 
självkostnaden för VA-utbyggnad.  
År 2005 beslutade kommunfullmäktige att anläggningsavgiften skall följa entreprenadindex vilket den 
har gjort sedan dess, med undantag för 2009 då en större justering genomfördes. Det framgår i Taxa 
för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-12-08), att 
anläggningstaxan skall följa index.  
Entreprenadindex, för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 7 
procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa index 
medför att anläggningsavgiften föreslås öka med 7 procent som helhet. 

Anläggningstaxans förslag till höjning enligt index innebär inte att alla tjänster höjs lika. I arbetet med 
anpassningen enligt det förslag till anpassning till Svenskt Vattens basförslag har först en 
omfördelning utifrån gällande taxa gjorts, där vissa avgifter sänkts och andra höjts, men att på total 
nivå har eftersträvats nivåer så lika gällande taxa som möjligt. Så vi har första anpassat så att vi som 
helhet ligger rätt på 2022 och sen höjt denna avgift med 7 procent. Vi förändrar alltså enligt basförslag 
men vi höjer inte mer än vi ska för helheten. 
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Brukningstaxa 

Förändring av brukningstaxans konstruktion med införande av dagvattentaxa 
Den största förändringen för brukningstaxan är införande av brukningstaxa för dagvatten. Idag har 88 
procent av Sveriges kommuner dagvattentaxa. Dagvattentaxan består av två delar:  

 Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den 
allmänna VA-anläggningen 

 Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den 
allmänna VA-anläggningen 

I arbetet med införande har nya verksamhetsområdesgränser för dagvatten fastighet, dagvatten gata 
samt verksamhetsområde för allmän platsmark tagits fram. Andelen hårdgjord yta totalt och fördelat 
per fastighet och allmän plats har beräknats. Modellen för att fördela brukningsavgiftsuttaget bygger 
på hårdgjord yta, eftersom de är de ytorna som snabbast tar sig till dagvattensystemet och därmed 
påverkar systemet mest, och dessa ytor vill vi minska för att öka trögheten i avledningen. 
Avgiftsuttaget bygger på verklig kostnad för dagvatten (personal, drift och underhåll samt 
kapitalkostnader) som fördelats utifrån andelen hårdgjord yta. Dagvatten gata har därefter fördelats på 
fastigheter och allmän plats. Allmän plats motsvarar mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) redovisas som allmän platsmark, vilket i denna taxa innebär det centrumbebyggelse, 
genomfartsleder och vägar som trafikeras av kollektivtrafik.  
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Övrig ändring i taxekonstruktion är att den fasta kostnaden bättre speglar VA-kollektivet och därmed 
blir dricksvattenkostnaden mindre än kostnaden för spillvatten, och att de som bara har ena ändamålet 
(vatten eller spillvatten) enbart betalar för den andel de har. I tabell nedan visas hur förändringen 
påverkar. Observera att alla siffror i 2023 års taxa. Eftersom de nya dagvattenavgifterna påverkar 
avgifterna, behöver jämförelsen göras för 2023 års förslag till avgifter, mellan befintlig 
taxekonstruktion och ny taxa som innehåller dagvattenavgifter. 
 
Sammanställning kostnader inkl. moms* Befintlig (2023) Ny (2023) Diff (kr) Diff (%) 

Räkneexempel 1: Typhus A, 200m2 hårdgjord, V+S+D                 7 726 kr            7 731 kr            6 kr  0,1% 

Räkneexempel 2: Typhus A, 200m2 hårdgjord, V+S                 7 726 kr            7 499 kr  -    226 kr  -2,9% 

Räkneexempel 3: Typhus A, 200m2 hårdgjord, S                 5 549 kr            4 815 kr  -    733 kr  -13,2% 

Räkneexempel 4: Typhus B, 400m2 hårdgjord, 15 
bostadsenheter, V+S+D               87 075 kr          85 728 kr  - 1 347 kr  -1,5% 
Räkneexempel 5: Typhus B, 400m2 hårdgjord, 15 
bostadsenheter, V+S               87 075 kr          85 264 kr  - 1 811 kr  -2,1% 

Räkneexempel 6: Typhus A, 400m2 hårdgjord, 15 
bostadsenheter, S               61 237 kr          55 370 kr  - 5 867 kr  -9,6% 

Räkneexempel 7: Lagerfastighet, 4000m2 hårdgjord, 5 
bostadsenheter, V+S+D             103 723 kr        107 684 kr    3 961 kr  3,8% 

Räkneexempel 8: Lagerfastighet, 4000m2 hårdgjord, 5 
bostadsenheter, V+S             103 723 kr        103 044 kr  -    679 kr  -0,7% 

Räkneexempel 9: Lagerfastighet, 4000m2 hårdgjord, 5 
bostadsenheter, S               70 344 kr          68 144 kr  - 2 200 kr  -3,1% 

*V=vatten, S=spillvatten, D=dagvatten 

 

Förslag till höjning av brukningstaxan 
VA-verksamhetens resultat har analyserats för perioden 2019-2021 och simulerats för perioden 2022-
2032 för att kunna bedöma behovet av höjning av brukningsavgifterna över tid. Följande 
förutsättningar och antagande har gjorts inför simuleringen: 

 Vi har eftersträvat en jämn taxeutveckling, möjlighet till avsättning till fonden för Hammargård 
och att skulden till brukarna ska minska till runt noll. 

 Hänsyn har tagits till kommande och pågående VA-utbyggnad, enligt beslutad tidplan för VA-
sanering 2016–2020 och Produktionsplan för bostadsbyggande samt ett antagande om en 
utökning av nyanslutningar, genom föreningsanslutningar, under de närmast tre åren. Det 
innebär cirka 500 fastigheter per år innanför eller i anslutning till verksamhetsområde för 
vatten och avlopp samt utbyggnad av kommunalt VA enligt VA-utbyggnadsplan till cirka 100 
fastigheter per år (enskilda eller i föreningar). 

 Den specifika förbrukningen, som tidigare antagits vara 150 liter per person och dygn har 
analyserats och är nu 125 liter per person och dygn. Det innebär att de beräknade rörliga 
inkomsterna minskar. Den nya nivån väntas vara oförändrad under perioden. 
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 Driftkostnaderna är uppräknade med 4 procent per år, vilket inrymmer såväl utbyggnadstakten, 
hantering av ökade krav, effektiviseringar, kostnadsökningar samt ökad belastning på grund av 
fler abonnenter. I uppräkningen av driftkostnaderna ingår att verksamheten blir effektivare. 
Införande av digitala stöd som kan hjälpa oss att leta läckage, planera underhållsarbete och 
prioritera förnyelseåtgärder på ledningsnäten gör arbetet effektivare. Vi ser också ökande 
miljökrav som ställer krav på rening och att kunna mäta och följa upp. Vi får också fler och fler 
så kallade LTA-stationer, vilket är villapumpstationer i områden där avloppet behöver pumpas 
och dessa kräver underhåll och reinvesteringar. Dagvatten bedöms kosta mer i framtiden att 
drifta med ökad andel hållbara lösningar, med dammar och diken. Sammanfattningsvis skulle 
uppräkningen med 4 procent behöva vara högre om inte effektiviseringar samtidigt gjordes. 

 Kommunens internränta är 1,25 procent 2023–2027, därefter har en räntenivå om 2,0 procent 
antagits.  

 Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån det av nämnden beslutade förslaget till 
investeringsbudget för 2023, plan 2024–2027 samt förvaltningens bedömning 2028–2032. 
Förslaget till investeringsbudget har sänts för fastställande till kommunfullmäktige 2022-01-19 
§ 4. 

 Anpassning till Svenskt Vattens basförslag inklusive införande av dagvattentaxa föreslås. Vi 
förändrar alltså enligt basförslag men förslag till höjning för hela VA-kollektivet är fem 
procent.  

 
Verksamhetens behov av omfattande investeringar i framtidens avloppsreningsverk, utbyggnad enligt 
VA-utbyggnadsplanen samt ett ökande förnyelsebehov av ledningsnäten medför ett behov av ökade 
intäkter för att möta de ökade kostnaderna. För att så långt det är möjligt jämna ut kostnaderna för 
Hammargård planerar Nämnden för Teknik att avsätta till fond under 2023 och 2024.  

I budget för 2022 gör VA-verksamheten ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför ett ökat 
överskott på ingående balans i resultatfond. Av resultatfonden är en andel avsatt till investeringsfonden 
för Hammargård, se figur nedan. I figuren framgår intäkter, kostnader samt påverkan på skulden till 
brukarna och investeringsfonden för perioden 2021–2031 med den taxehöjning som anges under 
figuren. För utgången av 2023 innebär det en skuld till brukarna om 19 miljoner kronor och en 
investeringsfond för Hammargård om 45 miljoner kronor. Investeringsfonden planeras öka till 50 
miljoner kronor vid utgången av 2024 och därefter minska i takt med att den nya anläggningen på 
Hammargård skrivs av. Skulden till brukarna är minskande från 2025 [innan dess har vi fått 
information om att skulden till brukarna inte kan minska av redovisningstekniska skäl utan att minska 
avsättningen till fonden för Hammargård, detta kollas just nu] och är enligt plan noll 2029. 
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För ett så kallat ”Typhus A” vilket innebär ett villahushåll som förbrukar 150 m3 vatten årligen ökar 
kostnaden med föreslagen taxejustering från 7350 kr till 7720 kr inklusive moms år 2023. Kostnaden 
är något under medel för vad det kostar generellt i Sverige. Se figur med alla svenska kommuner där 
den högsta respektive lägsta avgiften för 2021, samt avgiften för Hallandskommunerna har markerats. 
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En lättillgänglig webbversion där man enkelt kan förstå vad som gäller och vad det kostar kommer att 
uppdateras under 2022 så att den är klar inför 2023. 

Det finns osäkerhetsfaktorer kopplat till simuleringar och prognoser som denna taxejustering grundas 
på. Men för att erhålla en långsiktigt hållbar VA-ekonomi med utrymme för planerade större 
investeringar samt möta upp mot viss osäkerhet föreslås en taxehöjning av brukningstaxan om fem 
procent inför 2023. 

 

Karl Lundgren      Annika Malm 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Vatten & Avfall 
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1. Inledning 
Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
Antagen av kommunfullmäktige den XX YY NNNN. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kungsbacka kommun. 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Kungsbacka kommun. 

Ordförklaringar 
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) 

Huvudman: den som äger en allmän VA-anläggning  

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning 

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett 

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor  

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna 
VA-anläggningen 

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den 
allmänna VA-anläggningen 

Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df, 

Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta 

Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, motsvarades i P96 av lägenhetsavgift 

Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet av 
anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

Dagvattenavgift: en årlig avgift per m2 hårdgjord tomtyta för hantering av dag- och 
dräneringsvatten. 

Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe. 

2. Allmänt 
§1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ Lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som 
ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV 
är uppfyllda. 
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§2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. På samtliga avgifter ingår 
lagstadgad mervärdesskatt enligt vid avgiftstillfället gällande regler. 

§3 
I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga 
verksamheten bedrivs inomhus. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  
Shoppingcentrum  
Serverhallar 
Butiker 

Utställningslokaler  
Sporthallar 
Hotell  
Industri 

Restauranger 
Lagerbyggnader 
Skola  
Sjukvårdslokal

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs 
med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus. 

Exempel på sådan fastighet är: 

Hamn  
Virkesupplag 
Fordonsuppställningsplats  
Obemannad bensinstation 

Biltvätt med skärmtak 
Kyrkogård 
Återvinningsstationer  
Idrottsplats

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 

Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av 
anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör fastigheterna 
gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet 
enbart samfälligheter för VA-frågor. 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga 
om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet 
bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 200tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. 

Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta 
som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
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Allmän platsmark: Mark som motsvarar det som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän platsmark, i denna taxa innebär det centrumbebyggelse, genomfartsleder och 
vägar som trafikeras av kollektivtrafik. 

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast 
anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 400-tal m² bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 21054:2020 som en (ekvivalent) bostadsenhet. Hela lagerbyggnaden eller 
delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. Gäller även förrådslokaler.  

Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma per bostadsenhet som för andra fastigheter, och 
som är max 30 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020, ska en sådan enhet 
räknas som 50% av en bostadsenhet. Exempel på bostadsenheter med mindre nytta än andra 
bostadsenheter är studentrum, äldreboende eller komplementbyggnad med delat kök.  

Fastigheterna indelas i bebyggd bostadsfastighet, bebyggd annan fastighet och obebyggd fastighet. 

§4 

4.1 
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2  
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.  

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.  

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda. 

4.3 
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att Allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om detta. 

4.4 
Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 
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3. Anläggningsavgifter (§§5–12) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§5 

5.1 
Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) Servisavgift  

 En ledning 96 000 kr 80% 

 Två ledningar 108 000 kr 90% 

 Tre ledningar 120 000 kr 100% 

  V S Df Dg Totalavgift 

b) Förbindelsepunktsavgift 2 6250 kr 

35% 

41 250kr 

55% 

7 500kr 

10% 

- 75 000kr 

c) Tomtyteavgift per m2 18,00 kr 

30%  

18,00kr 

30%  

18,00kr 

30%  

6,00kr 

10%  

60,00kr  

d) Bostadsenhetsavgift 20 820kr 

50%  

20 820kr 

50%  

-  -  41 640kr  

e)* Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad -  -  15 00kr  -  15 000kr  

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut, reduceras 
avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 

 

5.2  
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 
mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en Samfällighet. 

Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund av att 
verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första anslutningstillfället, har 
huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma 
princip gäller om avgiftsskyldighet för en eller flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än 
första anslutningstillfället och det medför att nya servisledningar behöver anläggas. 

Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser anlagda sedan 
tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller avgiftsskyldighet uppkommer vid 
senare tillfälle debiteras 80% eller mer av full Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den 
totala Servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 
100% över tid får inte tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av Servisavgiften. 

5.3  
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), 
b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), 
b), d) och e).  
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4  
Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Vid beräkning av antalet ekvivalenta 
bostadsenheter för fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostadsfastighet reduceras 
dock bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 50 %. 

5.5  
Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter 
betalas enligt 5.1 a) och b). 

5.6  
Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan tillkommande Tomtyta som 
kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte tidigare ska anses ha betalats. Vid beräkning av 
avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 iakttas. 

5.7  
Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på 
fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande Bostadsenhet. 

5.8  
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e). 

§6 

6.1  
Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) Servisavgift  

 En ledning 96 000 kr 80% 

 Två ledningar 108 000 kr 90% 

 Tre ledningar 120 000 kr 100% 

  V S Df Dg Totalavgift 

b) Förbindelsepunktsavgift 57 235kr 
35% 

89 940kr 
55% 

16 355 kr 
10% 

- 163 530kr  

c) Tomtyteavgift per m2 18,00 kr 
30% 

18,00kr 
30% 

18,00kr 
30% 

6,00kr 
10% 

60,00kr  

d)* Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad 

- - 20 000kr -   

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut, reduceras 
avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 
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6.2 
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 

6.3  
Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av Tomtyteavgift 
för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
Tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dagen anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.4 
Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter 
betalas enligt 6.1 a) och b). 

6.5 
Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande Tomtyta för 
vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats.  

6.6 
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 

§7 

7.1  
Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet  

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Förbindelsepunktsavgift 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0% -  

Avgift för Dagvatten 
utan att förbindelse-
punkt upprättas 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det fall avgift 
enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), 
eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 
 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 

*Bebyggs Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket medger detta. 

 

§8 

8.1  
Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 
tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5–7. 

8.2  
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5–7, en etableringsavgift betalas om 50% av servisavgiften 
för en ledning enligt 5.1 a och 6.1. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till 
följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§9 
Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. 

 Utan moms Med moms 

En avgift per m2 Allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten 

om 20 kr om 25 kr 

§10 
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp 
avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§11 

11.1  
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
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11.2  
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6§ 
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3  
Enligt 36§ LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst 
tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta ska betalas enligt 5§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i 
framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta ska betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas 
enligt 11.2. 

11.4  
Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – till exempel ökning av Tomtyta – inträtt utan att bygglov 
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när 
det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 
och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§12 

12.1  
Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra 
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.  

12.2  
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och 
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens 
allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder 
och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.  

12.3  
Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat 

läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för 
kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

§13 
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex 2011, 50% 311 Jordarbeten (indextalen för 
2015-01: 104,0,0) och 50% 322 Läggning av PVC-rör (indextalen för 2015-01: 105,6). När 
Entreprenadindex ändras, får kommunstyrelsen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än 
en gång årligen. 
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4. Brukningsavgifter (§§14–21) 

§14 

14.1 
För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 

  V S Df Dg Totalavgift 

a) En Grundavgift per år 550kr 
40% 

830 kr 
60% 

  1 380kr 

b) en avgift per m³ levererat vatten 10,50 kr 
33% 

21,10 kr 
67% 

  31,60kr 

c) en Bostadsenhetsavgift per Bostadsenhet och år för 
Bostadsfastighet 

550 kr 
40% 

830 kr 
60% 

  1 380kr 

d) en Dagvattenavgift per m² hårdgjord tomtyta och år   0,90kr 
79% 

0,25kr 
21% 

1,15kr 

I fråga om bebyggd annan fastighet räknas även varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 
Svensk Standard SS 02 10 50 som en bostadsenhet. Vid beräkning av antalet ekvivalenta 
bostadsenheter för bebyggd annan fastighet reduceras bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 
50 %. 

14.2 
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas 
genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 50 m³/Bostadsenhet, 
person och år i permanentbostad och med 60 m³/Bostadsenhet och år för fritidsbostad. 

14.3  
Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m³ per Bostadsenhet. 

14.4  
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver 
första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande en 
grundavgift enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.5  
Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Om mätfelets storlek 
inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och 
miljödomstolen. 
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14.6  
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska 
fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av 
mätaren i enlighet med reglerna i § 18. 

14.7  
Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), 
ska avgift utgå med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). 

14.8 
Vid onormal vattenförbrukning, föranledd av läckage inom fastighets enskilda anläggning, skall för 
den del av vattenmängden som överstiger normalförbrukningen för fastigheten i fråga, endast 
erläggas en avgift som motsvarar avgiften enligt 14.1 b vatten. Med normalförbrukning förstås då 
fastighetens, eller jämförbara fastigheters, medelårsförbrukning under föregående treårsperiod. 
Reduktion kan ske i enlighet med Kungsbacka kommuns ”Regler för onormal överförbrukning.” 

§15 
Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift. 

  

En årlig avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten 

om 0,90 kronor 

§16 
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om 
inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift 
för spillvatten efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 
eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§17 
Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras Grundavgiften. 
Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg Total avgift 

En Grundavgift per år 14.1 a) 345 kr  345 kr     
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§18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Avgifter för vattenmätare 
 

Vinterförvaring 800 kr/säsong 

Byte av sönderfrusen vinghjulsmätare dagtid 1050 kr/st 

Byte av sönderfrusen vinghjulsmätare jourtid 1800  

Byte av sönderfrusen digital mätare dagtid 1650kr 

Byte av sönderfrusen mätare digital mätare jourtid 2450kr 

Uthyrning av ståndrörmätare för brandpost 150 kr/vecka 

Trasig ståndrörmätare, extra avgift 1000 kr/st 

Kontroll av vattenmätare 1500 kr/gång 

Stängning/återkoppling pga. abonnentens försumlighet  800 kr/gång 

Besöksavgift vid upprepade besök 500 kr/gång 

Klorening 345kr/tim 

§19 
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen, - 
exempelvis på grund av att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande 
det normala hushållsspillvattnets, i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15. 

Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 

Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse. 
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§21 

21.1  
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  

21.2  
Har fastighet med stöd av 43 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) avstängts från 
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare Kungsbacka kommuns kostnader för avstängning och 
återinkoppling med belopp enligt § 17. 

5. Taxans införande 

§22 
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifterna enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, 
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen 
för taxans ikraftträdande. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster.                  
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INLEDNING 

Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den XX YY NNNN. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kungsbacka kommun. 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Kungsbacka kommun. 

 

Ordförklaringar 

 

LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) 

 

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning 

 

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett 

 

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor  

 

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den 

allmänna VA-anläggningen 

 

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den 

allmänna VA-anläggningen 

 

Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df. 

 

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S och Df, 

 

Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta 

 

Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, motsvarades i P96 av lägenhetsavgift 

 

Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet av 

anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

 

Dagvattenavgift: en årlig avgift per m2 hårdgjord tomtyta för hantering av dag- och 

dräneringsvatten. 

 

Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe. 

 
LÄSANVISNING 

Kommentarer är gråmarkerade. 

Enbart i de fall där ändring i sak finns mellan VA-taxa 2022 och förslag till VA-taxa 2023 har 

kommentar skrivits. 

Gällande taxa (VA-taxa 2022) finns här: https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-
och-politik/dokument/styrdokument/avgifter-och-taxor/va-taxa-2022-kf-2021-11-09--143.pdf  
  

https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/styrdokument/avgifter-och-taxor/va-taxa-2022-kf-2021-11-09--143.pdf
https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/styrdokument/avgifter-och-taxor/va-taxa-2022-kf-2021-11-09--143.pdf
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§1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

 

Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som 

ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 

LAV är uppfyllda. 

 

§2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. På samtliga avgifter ingår 

lagstadgad mervärdesskatt enligt vid avgiftstillfället gällande regler. 

§3 

3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med 

 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som 

uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 

vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den 

huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus. 

 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  

Shoppingcentrum  

Serverhallar 

Butiker 

Utställningslokaler  

Sporthallar 

Hotell  

Industri  

Restauranger 

Lagerbyggnader 

Skola  

Sjukvårdslokal 

 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 

jämställs med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus. 

 

Exempel på sådan fastighet är: 

Hamn  

Virkesupplag 

Fordonsuppställningsplats  

Obemannad bensinstation 

Biltvätt med skärmtak  

Kyrkogård 

Återvinningsstationer  

Idrottsplats 

 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

 

Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av 

anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör fastigheterna 
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gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet 

enbart samfälligheter för VA-frågor. 

 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 

fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet 

bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 200tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. 

 

Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 

tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

 

Allmän platsmark: Mark som motsvarar det som i detaljplan enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) redovisas som allmän platsmark, i denna taxa innebär det centrumbebyggelse, 

genomfartsleder och vägar som trafikeras av kollektivtrafik. 

 

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast 

anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 400-tal m² bruttoarea 

(BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en (ekvivalent) bostadsenhet. Hela 

lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. 

Gäller även förrådslokaler.  

 

Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende bildar 

en enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma per bostadsenhet som för andra 

fastigheter, och som är max 30 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020, ska 

en sådan enhet räknas som 50% av en bostadsenhet. Exempel på bostadsenheter med mindre 

nytta än andra bostadsenheter är studentrum, äldreboende eller komplementbyggnad med delat 

kök.  

 

Fastigheterna indelas i bebyggd bostadsfastighet, bebyggd annan fastighet och obebyggd 

fastighet. 

 

Kommentar: I gällande taxa kallas bostadsenhetsavgiften för lägenhetsavgift. För att 

förtydliga att det gäller alla bostäder föreslås avgiften kallas bostadsenhetsavgift i nytt 

förslag. 
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§4 

4.1 

 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

 

4.2  

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 

förbindelsepunktens läge.  

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 

informerats om detta.  

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda. 

 

4.3 

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 

blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV 

ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om detta. 

 

4.4 

Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§5–12) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§5 

5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet 

 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) Servisavgift  

 En ledning 96 000 kr 80% 

 Två ledningar 108 000 kr 90% 

 Tre ledningar 120 000 kr 100% 

  V S Df Dg Totalavgift 

b) Förbindelsepunktsavgift  26 250kr 

35% 

41 250kr 

55% 

7 500kr 

10% 

- 75 000kr 

c) Tomtyteavgift per m2  18,00 kr 

30% 

18,00kr 

30% 

18,00kr 

30% 

6,00kr 

10% 

60,00kr 

d) Bostadsenhetsavgift  20 820kr 

50% 

20 820kr 

50% 

- - 41 640kr 

e)* Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad  - - 15 00kr - 15 000kr 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 

e) tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 

 
Kommentar: 5.1a) I gällande taxa betalades 1/3 av full servisavgift för varje ledning som 

byggdes. I nytt förslag betalas av full servisavgift 80 % för en ledning, 90 % för två ledningar 

och 100 % för tre ledningar. Önskas en ytterligare ledning vid separat tillfälle betalas 80 % av 

full servisavgift. Ändringen speglar bättre kostnaderna för att bygga ut olika antal ledningar. 

 
Kommentar: 5.1b) I gällande taxa betalas en avgift per fastighet om 60 % av full avgift vid ett 

ändamål, 85 % av full avgift vid två ändamål, och 100 % av full avgift vid tre ändamål. I nytt 

förslag kallas avgiften för förbindelsepunktsavgift och fördelas enligt ovan 35 % av full 

förbindelsepunktsavgift för dricksvatten, 55 % av full förbindelsepunktsavgift för spillvatten 

och 10 % av full förbindelsepunktsavgift för dagvatten. Ändringen speglar bättre de faktiska 

kostnaderna som VA-huvudmannen har för respektive ändamål. 

 

Kommentar: 5.1c) I gällande taxa fördelas tomtyteavgift i steg om 60, 85 och 100 % av full 

tomtyteavgift beroende på antal ändamål. I nytt förslag fördelas avgiften på 30 %, 30 %, 30 % 

och 10 % beroende på antal ändamål. 
 

5.1d) I gällande taxa kallas avgiften för lägenhetsavgift. För att förtydliga att det gäller alla 

bostäder föreslås avgiften kallas bostadsenhetsavgift i nytt förslag. I gällande taxa fördelas 

full avgift på 60 %, 85 % och 100 % beroende på antal ändamål. I nytt förslag fördelas 

avgiften på 50 % av full avgift för spillvatten och 50 % av full avgift för dricksvatten. I nytt 

förslag tas ingen bostadsenhetsavgift ut för dagvatten. 
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5.2  

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 

mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en Samfällighet. 

 

Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund av att 

verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första anslutningstillfället, 

har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). 

Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en eller flera vattentjänster uppkommer vid 

senare tillfälle än första anslutningstillfället och det medför att nya servisledningar behöver 

anläggas. 

Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser anlagda 

sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller avgiftsskyldighet uppkommer 

vid senare tillfälle debiteras 80% eller mer av full Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär 

att den totala Servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift 

överstiger 100% över tid får inte tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av 

Servisavgiften. 

 

Kommentar: Gällande taxa tar inte hänsyn till om utbyggnad sker i efterhand, man betalar 

max 100 % av full servisavgift för tillkommande serviser. I förslag till ny taxa tas kostnader ut 

utan att ta hänsyn till om det tidigare erlagts servisavgifter. Detta motsvarar bättre de 

kostnader som VA-huvudmannen får vid byggnation av tillkommande serviser. 
 

 

5.3  

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 

a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 

5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 

mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 

8.2. 

 
Kommentar: I gällande taxa finns en begränsningsregel om att maximal tomtyta en fastighet 

behöver betala för är 4000 m2. I förslag till ny taxa har denna begränsning ändrat till att följa 

Svenskt Vattens förslag. Det innebär att i förslag till ny taxa får inte avgiften för tomtyta 

(avgift 5.1c) överstiga summan av avgifterna för 5.1a, 5.1b och 5.1d. Avgifterna 5.1a, 5.1b och 

5.1d i den nya taxekonstruktionen har anpassats i nivå så att tomtyteavgiften 5.1c begränsas 

till snarlik storleksordning som befintlig taxa på (4000 m2) för anslutning av en fastighet med 

en lägenhet och vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten.   

 
 
5.4  

Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 

eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Vid beräkning av 

antalet ekvivalenta bostadsenheter för fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd 

bostads-fastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 50 %. 
 

5.5  

Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, 

ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 



   
 

  Sida 6 av 17 

  

VA-taxa 

 

5.6  

Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan tillkommande Tomtyta 

som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte tidigare ska anses ha betalats. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 

iakttas. 

 

5.7  

Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på 

fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande Bostadsenhet. 

 

5.8  

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e). 

Kommentar: Finns under punkt 4.2 i gällande taxa, dock ej specifikt under anläggningsavgift. 

 

§6 

6.1  

Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) Servisavgift  

 En ledning 96 000 kr 80% 

 Två ledningar 108 000 kr 90% 

 Tre ledningar 120 000 kr 100% 

  V S Df Dg Totalavgift 

b) Förbindelsepunktsavgift 57 235 

35% 

89 940 kr 

55% 

16 355 kr 

10% 

- 163 530kr 

c) Tomtyteavgift per m2 18,00 kr 

30% 

18,00kr 

30% 

18,00kr 

30% 

6,00kr 

10% 

60,00kr 

d)* Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt 

är upprättad 

- - 20 000kr -  

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 

d) tas ut, reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 

 
Kommentar: samma ändring som under 5.1. Bebyggd annan fastighet kallas Annan fastighet i 

förslag till ny taxa. 

 
6.2 

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 

enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

 

Kommentar: I gällande taxa under punkt 6 mom 2 står detta, men även en text om servis 

utförs i efterhand eller inte i samband med övrig utbyggnad ska betala 50 % extra servisavgift 
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utöver aktuell servisavgift. Detta finns inte med i förslag till ny taxa då hanteringen av 

tillkommande serviser 6.1a ändrats för att bättre motsvara VA-huvudmannens kostnader.  

 
 
6.3  

Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av 

Tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare 

inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning. 

 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dagen 

anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 

6 § räntelagen. 
 

6.4 

Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas 

ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 

 
 
6.5 

Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande 

Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats.  

 

6.6 

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 

 

§7 

7.1  

Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet  

 

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Förbindelsepunktsavgift 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0% -  

Avgift för Dagvatten 

utan att förbindelse-

punkt upprättas 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

* Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. 

I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) 

med delen Df. 
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Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 

 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och 

b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df 

inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

 

Kommentar: Förändring mot gällande taxa är att man i föreslagen taxa tar ut 70 % av full 

tomtyteavgift för 5.1c “Annan fastighet” istället för 60 % i gällande taxa.  

 
 
7.2 

 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 

* Bebyggs Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 

stycket medger detta. 

 

§8 

8.1  

Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 

ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5–7. 

 
 

8.2  

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5–7, en etableringsavgift betalas om 50% av 

servisavgiften för en ledning enligt 5.1 a och 6.1. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens 

merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 

servisledningar. 

 

§9 

Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 

anläggningsavgift. 

 
 Utan moms Med moms 

En avgift per m2 Allmän platsmark för bortledning av 

dagvatten 

om 20 kr om 25 kr 

 

Kommentar: Ny avgift i och med införandet av brukningsavgift för dagvatten 
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§10 
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller 

avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter 

inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

Kommentar: Denna står med för att kunna ta ut särtaxa men den har inte tillämpats hittills i 

Kungsbacka.  

§11 

11.1  

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

 

Kommentar: Något ändrad mening, men i praktiken samma som gällande taxa, punkt 11 

första stycket. 

 

11.2  

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 

6§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 

Kommentar: Något ändrad mening, men i praktiken samma som gällande taxa, punkt 11 

tredje stycket. 

 
 

11.3  

Enligt 36§ LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, 

längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar 

säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 

betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del 

av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 

ränta ska betalas enligt 11.2. 

 

Kommentar: Något ändrad mening, men i praktiken samma som gällande taxa, punkt 11 

andra stycket. 

 
 

11.4  

Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av Tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats 

eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det 

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 

inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
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Kommentar: Något ändrad mening, men i praktiken samma som gällande taxa, punkt 11 

fjärde stycket. 

 

§12 

12.1  

Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med 

andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, 

ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.  

 

12.2  

Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och 

huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 

servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna 

del.  

 

 
 

12.3  

Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan 

befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 

 
 

§13 
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex 2011, 40% 311 Jordarbeten (indextalen 

för 2015-01: 104,0,0) och 40% 322 Läggning av PVC-rör (indextalen för 2015-01: 105,6) och 20 
% 511 Projektering. (indextalen för 2015–01: 106,8) När Entreprenadindex ändras, får 

kommunstyrelsen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

 

Kommentar: Finns i gällande taxa paragraf punkt 9. Fördelning av ingående 

entreprenadindex och andelar av dessa har ändrats i förslag till ny taxa. 
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BRUKNINGSAVGIFTER 

§ 14. 

14.1 

 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 

 

  V S Df Dg Totalavgift 

a) en Grundavgift per år 550kr 

40% 

830 kr 

60% 

  1 380kr 

b) en avgift per m³ levererat vatten 10,50 kr 

33% 

21,10 kr 

67% 

  31,60kr 

c) en Bostadsenhetsavgift per Bostadsenhet och år för 

Bostadsfastighet 

550 kr 

40% 

830 kr 

60% 

  1 380kr 

d) en Dagvattenavgift per m² hårdgjord tomtyta och år   0,90kr kr 

79% 

0,25kr 

21% 

1,15kr 

 
I fråga om bebyggd annan fastighet räknas även varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) 

enligt Svensk Standard SS 02 10 50 som en bostadsenhet. Vid beräkning av antalet ekvivalenta 

bostadsenheter för bebyggd annan fastighet reduceras bruttoarean för lager- och förrådslokaler 

med 50 %. 

Kommentar:  

Uttaget av brukningsavgifter har ändrats genom:  

 Lägenhetsavgift byter benämning till Bostadsenhetsavgift 

 Dagvattenavgifter adderas 

 Reduktioner beroende på vilka tjänster förändras från i befintlig taxa grundats på hur 

många tjänster en kund till ny taxa där grunden är vilka tjänster som kunden har. 

Reduktionsnivåerna har anpassats till bättre spegla kostnadsfördelningen för VA-

kollektivet i stort.  

 
14.2 
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 50 
m³/Bostadsenhet, person och år i permanentbostad och med 60 m³/Bostadsenhet och år för 
fritidsbostad. 

Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 13 

mom 2. 

 

14.3 
Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m³ per Bostadsenhet. 

Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 13 

mom 3. 

 
14.4 
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver 
första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande en 
grundavgift enligt 14.1 a). 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
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Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 13 

mom 4. 

 

 
14.5  
Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen 
uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och 
miljödomstolen. 

Kommentar:  Anpassning formulering till Svenskt Vattens förslag och ingen förändring i sak. 

 

14.6 
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska 
fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av 
mätaren i enlighet med § 18. 

Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 13 

mom 5. 

 

14.7  
Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o d), ska avgift utgå med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). 

Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 13 

mom 6. 

 
14.8 
 Vid onormal vattenförbrukning, föranledd av läckage inom fastighets enskilda anläggning, skall 

för den del av vattenmängden som överstiger normalförbrukningen för fastigheten i fråga, 

endast erläggas en avgift som motsvarar avgiften enligt 13.1 b vatten. Med normalförbrukning 

förstås då fastighetens, eller jämförbara fastigheters, medelårsförbrukning under föregående 

treårsperiod.  

Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 13 

mom 7. 

 

 
§ 15 
Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift. 

  

En årlig avgift per m² Allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 

om 0,90 kronor 

 

Kommentar: Paragraf som tillkommer i och med brukningsavgifter för dagvatten införs. 

 
§ 16 
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren 
betala avgift för spillvatten efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren. 



   
 

  Sida 13 av 17 

  

VA-taxa 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 14. 
 
 
§ 17 
  
Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras Grundavgiften 
Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål: 
 

  V S Df Dg Total avgift 
en Grundavgift per år 14.1 a) 345 kr  345 kr     

 

Kommentar: Införande av brukningsavgift för obebyggd fastighet som inte finns i gällande 

taxa. Eftersom obebyggda fastigheter har fått tillgång till den allmänna anläggningen på 

samma sätt som bebyggda fastigheter har en kostnad uppstått och den ska fördelas mellan 

alla fastigheter. Att fastighetsägare väljer att inte bygga direkt och därmed inte använda 

anläggningen innebär inte att de har rätt att undgå avgifter. 

 

 
§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 
 

Avgifter för vattenmätare  

Vinterförvaring 800 kr/säsong 

Byte av sönderfrusen vinghjulsmätare dagtid 1050 kr/st 

Byte av sönderfrusen vinghjulsmätare jourtid 1800  

Byte av sönderfrusen digital mätare dagtid 1650kr 

Byte av sönderfrusen mätare digital mätare jourtid 2450kr 

Uthyrning av ståndrörmätare för brandpost 150 kr/vecka 

Trasig ståndrörmätare, extra avgift 1000 kr/st 

Kontroll av vattenmätare 1500 kr/gång 

Stängning/återkoppling pga. abonnentens försumlighet  800 kr/gång 

Besöksavgift vid upprepade besök 500 kr/gång 

Klorening 345kr/tim 

 
Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 13 

mom 1. 

 
 
§ 19 
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och 
avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 
i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa. 
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen, - 
exempelvis på grund av att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter 
överstigande det normala hushållsspillvattnets, i stället komma överens med fastighetsägaren 
eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

Kommentar: Tillägg av skrivelse med möjlighet att vid behov kunna ta ut särtaxa.  



   
 

  Sida 14 av 17 

  

VA-taxa 

§20 

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15. 
Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering 
efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse. 
Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 18. 

§21  

21.1  
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd 
påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens 
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 19 

mom 1. 

 
21.2  

Har fastighet med stöd av 43 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) avstängts från 

vattentillförsel, påförs fastighetens ägare Kungsbacka kommuns kostnader för avstängning och 

återinkoppling med belopp enligt § 18   

 

Kommentar: Mindre förändring men i huvudsak utformad som i som gällande taxa punkt 19 

mom 1 

Taxans införande 

§22 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifterna enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 

16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den 

vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 

dagen för taxans ikraftträdande. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *  
 
 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster.                  
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INLEDNING 

1. 

För att täcka nödvändiga kostnader för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

2. 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Vid avgiftsberäkningar tillämpas 
avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41. På samtliga avgifter ingår lagstadgad mervärdesskatt 
enligt vid avgiftstillfället gällande regler. 

3. 

Fastigheterna indelas i bebyggd bostadsfastighet, bebyggd annan fastighet och obebyggd fastighet. 

Bebyggd bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
byggnadslov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bebyggd bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är be-byggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för kontor-, 
förvaltnings-, affärs-, hotell-, hantverks- eller industriändamål. 

Bebyggd annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
byggnadslov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt tredje stycket 
jämställs med bebyggd bostadsfastighet. 
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4. 

4.1 

        Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej* 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

 

4.2 

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när 
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 

Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 

*Tills vidare tas inte ut brukningsavgift för Df och Dg.  
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I  ANLÄGGNINGSAVGIFTER 

5. 

Mom 1 För bebyggd bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska vid avgiftsskyldighet 
för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift med: 

a) en  servisavgift per fastighet avseende: 

  servisledning för vattenförsörjning om 29 673 kr 

  servisledning för avlopp om 29 673 kr 

  särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från 
 fastighet 

om 29 673 kr 

 

b) en avgift per fastighet om 127 978 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 49,34 kr 

d) en avgift per lägenhet om 41 640 kr 

Servisavgift enligt a) avseende särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från fastighet tas inte ut 
om dag- och dränvattnet från fastigheten huvudsakligen avbördas till fastighetens egen, av Kungsbacka 
kommun godkänd, LOD-anläggning eller dylikt. 

Mom 2  Servisavgift enligt mom 1a förutsätter att servisledning av Kungsbacka kommun utförts fram till 
förbindelsepunkt för fastighet i samband med utförande av ledning i gata, väg eller dylikt. I andra fall påförs 
fastighetsägaren för täckning av den merkostnad för servisens utförande, som uppkom-mer till följd av att 
den utförts senare på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet, utöver 
servisavgiften ett belopp motsvarande 50 % denna avgift. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.  

Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften 
enligt mom 1a avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppen avrundas till 
närmaste tiotal kronor. 

Mom 3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som Kungsbacka kommun godkänner. 

För bostadsfastighet tas inte ut tomtyteavgift enligt mom 1c för den delen av fastighetens tomtyta som 
överstiger 4000 m2 per avgiftspliktig lägenhet eller ekvivalent lägenhet på fastigheten. 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till mom 4. 

I fråga om en genom fastighetsbildningsåtgärd tillkommande fastighet tas inte ut tomtyteavgift enligt mom 
1c avseende sådant va-ändamål för vilket ursprungsfastigheten hade förvärvat brukningsrätt. 
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Mom 4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka byggnadslov beviljats, eller eljest efter 
ritning eller uppmätning som Kungsbacka kommun godkänner. 

Med bostadslägenhet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som 
tillsammans bildar en bostadsenhet. Bostadslägenheten ska bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½ rum och 
kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm. 

I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostadsfastighet och sådana utrymmen i 
bebyggd bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal eller dylikt räknas - 
utöver bostadslägenheterna - även varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 
10 50 som en lägenhet (ekvivalent lägenhet). Vid beräkning av antalet ekvivalenta lägenheter för fastighet 
som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostads-fastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och 
förrådslokaler med 50 %. 

Mom 5 Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på  fastighet eller ökas fastighetens 
tomtyta, ska erläggas tilläggsavgift enligt mom 1c för tillkommande tomtyta och enligt mom 1d för 
tillkommande lägenhet. 

Vid en ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-
anläggningen nyttjats för nybebyggelsen, ska inte erläggas avgift för nybyggnad som till omfattningen 
motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för 
tillkommande lägenhet samt i förekommande fall för tillkommande tomtyta. 

Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta ska iakttas begränsningsregeln i mom 3. 

6. 

Mom 1 För bebyggd annan fastighet ska vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål 
erläggas anläggningsavgift med: 

a) en  servisavgift per fastighet avseende: 

  servisledning för vattenförsörjning om 29 673 kr 

  servisledning för avlopp om 29 673 kr 

  särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från
 fastighet 

om 29 673 kr 

      

b) en avgift per fastighet om 194 509 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 49,34 kr 

Servisavgift enligt a) avseende särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från fastighet tas inte ut 
om dag- och dränvattnet från fastigheten huvudsakligen avbördas till fastighetens egen, Kungsbacka 
kommun godkänd, LOD-anläggning eller dyligt. 

Mom 2  Servisavgift enligt mom 1a förutsätter att servisledning av Kungsbacka kommun utförts fram till 
förbindelsepunkt för fastighet i samband med utförande av ledning i gata, väg eller dylikt. I andra fall påförs 



  Sida 6 av 13 

  

VA-taxa 

fastighetsägaren för täckning av den merkostnad för servisens utförande, som upp-kommer till följd av att 
den utförts senare på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet, utöver 
servisavgiften ett belopp motsvarande 50 % denna avgift. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.  

servisavgiften enligt mom 1a avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppen 
avrundas till närmaste tiotal kronor. 

Mom 3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som Kungsbacka kommun godkänner. 

I fråga om en genom fastighetsbildningsåtgärd tillkommande fastighet tas inte ut tomtyteavgift enligt mom 
1c avseende sådant va-ändamål för vilket ursprungsfastigheten hade förvärvat brukningsrätt. 

Mom 4 Kungsbacka kommun äger medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av 
fastighets areal som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Mom 5 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas tilläggsavgift enligt mom 1c för tillkommande tomtyta. 

 

7. 

Mom 1 För obebyggd fastighet, som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, ska erläggas avgifter 
enligt § 5 mom 1a, 1b och 1c resp § 6 mom 1a, 1b och 1c. Avgift enligt § 6 mom 1c tas härvid ut för 60 % av 
fastighetens avgiftspliktiga tomtyta. 

Mom 2 Bebyggs obebyggd fastighet, ska avgift enligt § 5 mom 1d resp § 6 mom 1c erläggas. Avgift enligt 
§ 6 mom 1c tas härvid ut endast för avgiftspliktig tomtyta utöver den för vilken avgift enligt mom 1 tidigare 
erlagts. Vidare ska i förekommande fall erläggas ersättning enligt § 5 mom 2 första stycket resp § 6 mom 2 
första stycket. 
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8. 

Mom 1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för ett eller två av ändamålen V, S och Dg, reduceras den enligt § 
5 mom 1 resp § 6 mom 1 beräknade avgiften med procentsats som anges i nedanstående tabell. 

 

 

a) Servisavgift Avgift tas ut endast för faktiskt framdragen servisledning 

b) Avgift per fastighet  
 
  

  

c) Avgift per m2 tomtyta     —15 % 40 % 

d) Avgift per lägenhet    

    

 

Mom 2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare förelegat, ska 
erläggas tilläggsavgift motsvarande procentuell reduktion enligt mom 1 samt avgift för tillkommande 
servisledning. Tilläggsavgiften ska beräknas enligt den anläggningstaxa som gäller vid tidpunkten för 
avgiftsskyldighetens inträde för det ifrågavarande ända-målet. I förekommande fall ska även erläggas 
ersättning enligt § 5 mom 2 första stycket resp § 6 mom 2 första stycket. 

9. 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex 2011, 50% 311 Jordarbeten (indextalen för 2015-01: 
104,0,0) och 50% 322 Läggning av PVC-rör (indextalen för 2015-01: 105,6). När Entreprenadindex ändras, 
får kommunstyrelsen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

10. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enligt §§ 5--8 eller tilläggsavgift enligt § 5 
mom 5 och § 6 mom 5 enligt ovan angivna grunder eller är, på grund av be-byggelsens lokalisering, terräng- 

                                 Reduktion 

Avgift vid avgiftsuttag 

för två av 

ändamålen 

V, S, Df 

vid avgiftsuttag 

för ett av 

ändamålen 

V, S, Df 
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eller markförhållandena eller andra omständigheter, kostnaden för att bereda fastigheten möjlighet att bruka 
anläggningen avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet, äger 
kommunstyrelsen enligt 28 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) träffa avtal om 
anläggningsavgiftens storlek. Erfordras för den allmänna anläggningen särskilda anordningar vid anslutning 
av fastighet (till exempel pumpanläggningar) eller djupare för-läggning av va-ledningar, äger 
kommunstyrelsen således enligt ovan angivet lagrum träffa avtal om ersättning utöver ovan angivna 
anläggningsavgifter. 

Vid ingående av avtal som föregående stycke sägs ska iakttas de principer om kostnadstäckning och 
kostnadsfördelning som ligger till grund för denna anläggningstaxa. 

11. 

Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt § 4 mom 2, ska anläggningsavgift enligt §§ 5--10 och tilläggsavgift 
enligt § 5 mom 5 resp § 6 mom 5 betalas inom tid som anges i räkning. 

Uppgår anläggningsavgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
och övriga omständigheter, ska om fastighetens ägare begär det samt godtagbar säkerhet ställs, avgiften 
fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, högst tio år. Ränta ska erläggas enligt § 5 räntelagen (SFS 
1975:635) på varje del av avgiften som för-faller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt tredje 
stycket. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta enligt § 6 
räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

Avgiftsskyldighet enligt § 5 mom 5, § 6 mom 5 eller § 7 mom 2 föreligger, då byggnadslov för däri avsett 
ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande – till exempel ökning av tomtyta - inträtt utan att 
byggnadslov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till Kungsbacka 
kommun när det ändrade förhållanden inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut 
dröjsmålsränta som i tredje stycket sägs för tiden från och med två månader efter det att avgiftsskyldighet 
inträtt och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

12. 

Mom 1 Om efter ansökan och särskilt medgivande av Kungsbacka kommun ledning utförts på annat sätt 
eller försetts med andra anordningar än vad verket funnit erforderligt eller extra servisledning anlagts, ska 
fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt §§ 5-10 
erlägga ersättning härför inom tid som anges i räkning. 

Mom 2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner 
Kungsbacka kommun skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

Mom 3 Finner Kungsbacka kommun påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick. 
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IIBRUKNINGSAVGIFTER 

13. 

Mom 1 I fråga om bebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp 
föreligger, ska erläggas brukningsavgift med: 

a) en  grundavgift per år och fastighet om 1 423 kr 

b) en avgift per år och lägenhet om 1 423 kr 

c) en avgift per m3 levererat renvatten för   

 V, vattenförsörjning, om 10,03 kr 

 S, spillvattenavlopp, om 20,05 kr 

 eller tillsammans  30,08 kr 

I fråga om bebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet för enbart spillvattenavlopp föreligger, ska 
erläggas brukningsavgift enligt nedanstående tabell utifrån antal personer. 

Årsavgift Kostnad 2022 inklusive moms 

Avlopp obebodd fastighet 2 275 kr/år 

Avlopp 1 person 3 278 kr/år 

Avlopp 2 personer 4 280 kr/år 

Avlopp 3 personer 5 283 kr/år 

Avlopp 4 personer 6 285 kr/år 

Avlopp 5 personer 7 288 kr/år 

Avlopp 6 personer 8 290 kr/år 

Avlopp 7 personer 9 291 kr/år 

Avlopp 8 personer 10 193 kr/år 

Sommaravlopp 3 481 kr/år 
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Avgifter för övriga kostnader 
Fast prislista, som avser faktiskt kostnad för VA-verksamheten och som ses över vart tredje år. 

Avgifter för vattenmätare Kostnad 2022 inklusive moms 

Vinterförvaring 800 kr/säsong 

Byte av sönderfrusen vinghjulsmätare dagtid 1050 kr/st 

Byte av sönderfrusen vinghjulsmätare jourtid 1800 kr/st 

Byte av sönderfrusen digital mätare 1650 kr/st 

Byte av sönderfrusen digital mätare jourtid 2450 kr/st 

Uthyrning av ståndrörsmätare för brandpost (exklusive 
kostnad för förbrukat vatten) 

150 kr/vecka 

Trasig ståndrörsmätare, extra avgift 1000 kr/st 

Kontroll av vattenmätare mätriktighet 1500 kr/st 

Stängning/återkoppling pga. abonnentens försumlighet  800 kr/gång 

Besöksavgift vid upprepade besök 500 kr/gång 

Klorering 345 kr/tim 

 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 5 mom 4. 

I fråga om bebyggd annan fastighet räknas även varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk 
Standard SS 02 10 50 som en lägenhet (ekvivalent lägenhet). Vid beräkning av antalet ekvivalenta lägenheter 
för bebyggd annan fastighet reduceras bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 50 %. 

Mom 2 Har Kungsbacka kommun bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte ska 
fastställas genom mätning, bestäms fastighetens vattenförbrukning till 50 m3 per person och år. I fråga om 
bebyggd fastighet som endast används för sommarboende bestäms dock fastighetens vattenförbrukning till 
60 m3 per hushåll och år. 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till mom 1 och § 5 mom 4. 

Mom 3 För s k byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt mom 1c V. Om mätning inte sker antas därvid 
den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet. 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till mom 1 och § 5 mom 4. 

Mom 4 För extra mätställe (utöver ett per fastighet) erläggs en årlig avgift med belopp motsvarande 
grundavgift enligt mom 1a.  

Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 
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Mom 5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga avgift vars storlek framgår av bilaga 1 till 
denna taxa. 

Mom 6 För spillvattenmängd, som enligt Kungsbacka kommuns medgivande avleds till dagvattennätet (ej 
förorenat kylvatten o d), reduceras avgiften enligt mom 1c S med 50 %. Beloppet avrundas till närmaste hela 
öretal. 

Mom 7 Vid onormal vattenförbrukning, föranledd av läckage inom fastighets enskilda anläggning, ska för 
den del av vattenmängden som överstiger normalförbrukningen för fastigheten i fråga, endast erläggas en 
avgift som motsvarar avgiften enligt mom 1c vatten. Med normalförbrukning förstås då fastighetens, eller 
jämförbara fastigheters, medelårsförbrukning under föregående treårsperiod. 

14. 

Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än 
som svarar mot den levererade renvattenmängden, och är därvid skillnaden mellan renvatten- och 
spillvattenmängden avsevärd, ska avgift för spillvatten-avlopp erläggas efter den mängd spillvatten som 
avleds till avloppsnätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt, varom överenskommelse träffats mellan 
Kungsbacka kommun och fastighetsägaren, eller eljest efter Kungsbacka kommuns uppskattning. 

15. 

Mom 1 Föreligger för bebyggd fastighet inte avgiftsskyldighet för V, tas inte ut avgift enligt § 13 mom 1c V 
och reduceras avgifterna enligt § 13 mom 1a och mom 1b med 20 %. Spillvattenmängden enligt § 13 1c S 
ska bestämmas enligt i § 13 mom 2 angivna grunder såvida icke Kungsbacka kommun bestämt att mängden 
ska fastställas genom mätning. 

Mom 2 Föreligger för bebyggd fastighet inte avgiftsskyldighet för S, tas inte ut avgift enligt § 13 mom 1c S 
och reduceras avgifterna enligt § 13 mom 1a och mom 1b med 20 %. 

16. 

Brukningsavgifter enligt §§ 13--15 är baserade på indextalet 312,93(februari 2015) i konsumentprisindex. 
När detta index ändras, äger kommunstyrelsen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen, med iakttagande av följande bestämmelser. 

a) Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent. 

b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör skillnaden 
mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och  talet 312,93 omräknas till 
procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i 
sin tur beträffande avgift enligt § 13 mom 1a och mom 1b till närmaste hela krontal samt beträffande avgift 
enligt § 13 mom 1c till närmaste hela öretal. 

c) Sålunda beslutad avgiftsändring tillämpas från och med debiteringsperioden efter den dag som 
kommunstyrelsen angett i beslutet. För de avgifter enligt § 13 mom 1c, mom 3 och mom 6 samt § 14, som är 
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baserade på uppmätning hos abonnent, tillämpas dock avgiftsändringen endast i fråga om den 
renvattenmängd som förbrukas och den spillvattenmängd som släpps ut efter den i kommunstyrelsens bena 
dagen. 

17. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i §§ 13--15 angivna grunderna eller 
är Kungsbacka kommuns kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för fastigheten avsevärt 
högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet - exempelvis på grund av att 
avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande det normala hushållsspillvattnets - 
äger kommunstyrelsen enligt 28 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) träffa avtal om 
brukningsavgiftens storlek. 

Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs ska iakttas de principer om kostnadstäckning och 
kostnadsfördelning som ligger till grund för denna brukningstaxa. 

18. 

Brukningsavgift enligt § 13 mom 1a och mom 1b debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av kommunstyrelsen. Brukningsavgift enligt § 13 mom 1c debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 14. 

Sker enligt Kungsbacka kommuns beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska därjämte ske på 
fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp 
enligt § 11 tredje stycket. 

19. 

Mom 1 Har fastighetsägare begärt att Kungsbacka kommun ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har särskild åtgärd eljest påkallats 
på grund av fastighetens va-förhållanden, äger Kungsbacka kommun enligt 38 § Lag om allmänna 
vattentjänster (2016:412) träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 

Mom 2 Har fastighet med stöd av 43 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) avstängts från 
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare Kungsbacka kommuns kostnader för avstängning och 
återinkoppling med belopp enligt bilaga 1 pkt 2. 
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III  Taxans införande 

20. 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 13 mom 1c, mom 3 och mom 6 samt § 
14, som är baserade på uppmätning hos abonnent, ska därvid tillämpas i fråga om den renvattenmängd som 
förbrukas och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för brukningstaxans 
ikraftträdande. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *  

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Kungsbacka kommun beträffande tillämpning och tolkning av 
denna VA-taxa prövas jämlikt 53 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) av Mark- och 
miljödomstolen.                  
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§ 136 Dnr 2022-00281 
Taxa för bredband 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar bredbandstaxa 2023, daterad 2022-03-17.  

Bredbandstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 145, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka bredbandsnät svarar genom nämnden för Teknik för utbyggnad av 
kanalisation och svartfiber i Kungsbacka. Kanalisation och svartfiber är gemensam 
infrastruktur för fibertrafik och kan rymma flera operatörer. 

En stor del av anslutningarna till nätet är relaterade till kommunens egna 
verksamheter, byggnader och anläggningar. Kungsbacka bredbandsnät 
tillhandahåller även anslutningar för medborgare och företag som ett så kallat öppet 
nät, så att bredbandsnätets kapacitet till fullo tas till vara för relevanta och 
samhällsnyttiga tjänster. Verksamheten är inte lagreglerad utan är en allmän nyttighet 
av infrastrukturell karaktär med stort allmänt intresse. Avgifter för kommunens 
bredband tas ut i en kommunallagsreglerad taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige. Avgifterna i taxan för bredbandstjänster baseras på en 
förväntad utveckling av verksamheten till år 2027. 

Förslaget till ny taxa för bredband 2023 innehåller två förändringar avseende 
avgifterna för kapacitet: en generell sänkning av prisnivån för kapacitetstjänster med 
i genomsnitt 25 procent och införande av en ny tjänst med ökad kapacitetsnivå upp 
till 10 Gbit/s. 

I övrigt föreslås inga ändringar jämfört med taxan för bredband 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 184 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 39 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Bredbandstaxa 2023, 2022-03-17 
Bredbandstaxa 2022, 2021-04-07 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 184 Dnr 2022-00281 
Taxa för bredband 2023 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar bredbandstaxa 2023, daterad 2022-03-17.  

Bredbandstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 145, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka bredbandsnät svarar genom nämnden för Teknik för utbyggnad av 
kanalisation och svartfiber i Kungsbacka. Kanalisation och svartfiber är gemensam 
infrastruktur för fibertrafik och kan rymma flera operatörer. 

En stor del av anslutningarna till nätet är relaterade till kommunens egna 
verksamheter, byggnader och anläggningar. Kungsbacka bredbandsnät 
tillhandahåller även anslutningar för medborgare och företag som ett så kallat öppet 
nät, så att bredbandsnätets kapacitet till fullo tas till vara för relevanta och 
samhällsnyttiga tjänster. Verksamheten är inte lagreglerad utan är en allmän nyttighet 
av infrastrukturell karaktär med stort allmänt intresse. Avgifter för kommunens 
bredband tas ut i en kommunallagsreglerad taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige. Avgifterna i taxan för bredbandstjänster baseras på en 
förväntad utveckling av verksamheten till år 2027. 

Förslaget till ny taxa för bredband 2023 innehåller två förändringar avseende 
avgifterna för kapacitet: en generell sänkning av prisnivån för kapacitetstjänster med 
i genomsnitt 25 procent och införande av en ny tjänst med ökad kapacitetsnivå upp 
till 10 Gbit/s. 

I övrigt föreslås inga ändringar jämfört med Taxan för bredband 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 39 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Bredbandstaxa 2023, 2022-03-17 
Bredbandstaxa 2022, 2021-04-07 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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Antagande av taxa för bredband 2023 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar bredbandstaxa 2023, daterad 2022-03-17.  

Bredbandstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 145, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka bredbandsnät svarar genom nämnden för Teknik för utbyggnad av kanalisation och 
svartfiber i Kungsbacka. Kanalisation och svartfiber är gemensam infrastruktur för fibertrafik och kan 
rymma flera operatörer. 

 En stor del av anslutningarna till nätet är relaterade till kommunens egna verksamheter, byggnader 
och anläggningar. Kungsbacka bredbandsnät tillhandahåller även anslutningar för medborgare och 
företag som ett så kallat öppet nät, så att bredbandsnätets kapacitet till fullo tas till vara för relevanta 
och samhällsnyttiga tjänster. Verksamheten är inte lagreglerad utan är en allmän nyttighet av 
infrastrukturell karaktär med stort allmänt intresse. Avgifter för kommunens bredband tas ut i en 
kommunallagsreglerad taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Avgifterna i taxan för 
bredbandstjänster baseras på en förväntad utveckling av verksamheten till år 2027. 

Förslaget till ny taxa för bredband 2023 innehåller två förändringar avseende avgifterna för kapacitet: 
en generell sänkning av prisnivån för kapacitetstjänster med i genomsnitt 25 procent och införande av 
en ny tjänst med ökad kapacitetsnivå upp till 10 Gbit/s. 

I övrigt föreslås inga ändringar jämfört med Taxan för bredband 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Nämnden för Teknik 2022-04-20 §39 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Bredbandstaxa 2023, 2022-03-17 
Bredbandstaxa 2022, 2021-04-07 
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, kansliet 

Nämnden för Teknik, Nämnden för Service 

Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka bredbandsnät svarar genom nämnden för Teknik för utbyggnad av kanalisation och 
svartfiber i Kungsbacka. En stor del av anslutningarna till nätet är relaterade till kommunens egna 
verksamheter, byggnader och anläggningar. Kungsbacka bredbandsnät tillhandahåller även 
anslutningar för medborgare och företag som ett så kallat öppet nät, så att bredbandsnätets kapacitet till 
fullo tas till vara för relevanta och samhällsnyttiga tjänster. Verksamheten är inte lagreglerad utan är en 
allmän nyttighet av infrastrukturell karaktär med stort allmänt intresse. Avgifter för kommunens 
bredband tas ut i en kommunallagsreglerad taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Avgifterna i 
taxan för bredbandstjänster baseras på en förväntad utveckling av verksamheten till år 2027. 

Förslaget till ny taxa för bredband 2023 innehåller två förändringar avseende avgifterna för kapacitet: 
en generell sänkning av prisnivån för kapacitetstjänster och införande av en ny tjänst med ökad 
kapacitetsnivå till 10 Gbit/s. I övrigt föreslås inga ändringar jämfört med Taxan för bredband 2022. 

Kapacitet (Ethernet) 
Kapacitet är en förädlad tjänst som med hjälp av Kungsbacka Bredbandsnäts aktiva utrustning 
levereras mellan två eller flera punkter, med önskad bandbredd (10 Mbit/s-10 Gbit/s) och servicenivå.  

10 Gbit/s är en ny utökad tjänst som efterfrågas på grund av ökade behov av kapacitetstjänst. 

Prissättningen av kapacitetstjänster har förändrats på marknaden vilket medför att vi har behov av att 
justera ned taxan för dessa tjänster. Tjänsten/kapacitetsökningen gynnar samtidigt Kungsbacka 
bredbandsnät då befintlig infrastruktur kan nyttjas på ett effektivare sätt. Förslaget till ändrade avgifter 
för kapacitetstjänster 2023 innebär sänkningar på cirka 25 procent. Engångsavgiften för 
kapacitetstjänster föreslås behållas oförändrad.  

Förväntad resultatutveckling för Kungsbacka Bredbandsnät 
Prognosen för Bredbandsverksamheten för år 2022 visar ett förväntat positivt verksamhetsresultat 
vilket medför ett överskott på ingående balans i resultatfond. Resultatfonden är därmed fortsatt positiv, 
med en fortsatt ökning av resultatet på längre sikt.  

 
Malin Aronsson       Anders Johansson 
Kommundirektör      Biträdande kommundirektör 
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§ 39 Dnr 2022-00128 
Bredbandstaxa 2023 

Beslut - för fastställande kommunfullmäktige 
Nämnden för Teknik antar Bredbandstaxa 2023 daterad 2022-03-17 och översänder 
det till kommunfullmäktige för fastställande.  

Bredbandstaxa 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 145 upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen tillhandahåller genom Kungsbacka Bredbandsnät idag kommunikations-
tjänster till flertalet myndigheter, operatörer, större företag och medborgare i 
kommunen. Kungsbacka bredbandsnät verkar på en öppen marknad med hög 
utvecklingstakt vilket också påverkar behovet att löpande erbjuda och prissätta nya 
och förändrade tjänster. I denna justering av Kungsbacka bredbandsnäts taxor finns 
en ny tjänst, Kapacitets tjänst 10 Gbit/s och förändrad prissättning Kapacitetstjänster. 
Övriga tjänster har erbjudits av Kungsbacka Bredbandsnät sedan tidigare och 
avgifterna är oförändrade. Taxedokumentet är uppdaterat med ovan nämnda 
förändringar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Bredbandstaxa 2023, 2022-03-17 
TEAU Protokollsutdrag 2022-04-04 § 34 Bredbandstaxa 2023 

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 
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Bredbandstaxa 2023 
 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik antar Bredbandstaxa 2023 daterad 2022-03-17 och översänder det 
till kommunfullmäktige för fastställande.  
Bredbandstaxa 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 145 upphör 
samtidigt att gälla.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen tillhandahåller genom Kungsbacka Bredbandsnät idag kommunikations-
tjänster till flertalet myndigheter, operatörer, större företag och medborgare i 
kommunen. Kungsbacka bredbandsnät verkar på en öppen marknad med hög 
utvecklingstakt vilket också påverkar behovet att löpande erbjuda och prissätta nya och 
förändrade tjänster. I denna justering av Kungsbacka bredbandsnäts taxor finns en ny 
tjänst, Kapacitets tjänst 10 Gbit/s och förändrad prissättning Kapacitetstjänster. Övriga 
tjänster har erbjudits av Kungsbacka Bredbandsnät sedan tidigare och avgifterna är 
oförändrade. Taxedokumentet är uppdaterat med ovan nämnda förändringar. 
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Beskrivning av ärendet 
 
Kapacitet är en förädlad tjänst som med hjälp av Kungsbacka Bredbandsnäts aktiva 
utrustning levereras mellan två eller flera punkter, med önskad bandbredd (10 Mbit/s – 
10 Gbit/s) och servicenivå.  
10 Gbit/s är en ny utökad tjänst som efterfrågas pga. ökade behov av kapacitets tjänst. 
Prissättningen av kapacitetstjänster har förändrats som medför att vi har behov av att 
justera ned taxan för dessa tjänster. Och som samtidigt gynnar Kungsbacka 
bredbandsnät då befintlig infrastruktur kan nyttjas på ett effektivare sätt. 
 
 
 
Föreslagna avgifter för Kapacitetstjänster: 
 

 12 mån 24 mån 36 mån >36mån 
Månadsavgift - 10 Mbit/s full-duplex 2250 kr 1750 kr 1300 kr Offert 
Månadsavgift - 100 Mbit/s /s full-duplex 3250 kr 2750 kr 2250 kr Offert 
Månadsavgift - 1 Gbit/s full-duplex 4500 kr 4000 kr 3500 kr Offert 

Månadsavgift – 10 Gbit/s full-duplex Offert Offert Offert Offert 

Månadsavgift – 512Kbps (DUC-förbindelse)   344 kr Offert 

Övriga kapacitetstjänster/Ethernettjänster Offert Offert Offert Offert 
 Priser angivna exkl. moms. 
 

Engångsavgift kapacitet 
Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet, läge och behov 
av aktiv utrustning. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

Resultatfonden kommer att fortsätta bli positiv, med en ökning av resultatet på längre 
sikt. Nedan är utvecklingen av resultatet och resultatfonden för Kungsbacka 
Bredbandsnät. 
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1. Om Kungsbacka Bredbandsnät 
Kungsbacka bredbandsnät har genom Nämnden för Teknik sedan oktober 2010 i uppdrag av 
Kommunfullmäktige1 att svara för utbyggnad av kanalisation och svartfiber för hela Kungsbacka 
kommun.  

- Kommunens fibernät ska skapa förutsättning för ett väl fungerande bredband till alla 
kommunala verksamheter, hushåll och företag i Kungsbacka kommun.  

Enligt Kommunfullmäktiges beslut från 2010 (KS06-00230/94) är inriktningen att stadsnätet ska 
kvarstå i kommunens ägo långsiktigt och att en kommunikationsoperatör ska tillhandahålla ett öppet 
nät för medborgare och företag. Vidare ska intäkterna från den kommersiella verksamheten täcka 
kostnaderna för drift och utbyggnad av densamma inom Kungsbacka kommuns geografiska 
område. 

Kungsbacka Bredbandsnät ska agera för att skapa goda förutsättningar för konkurrens på såväl 
infrastrukturnivå som tjänstenivå. För att främja god konkurrens på infrastrukturnivå ska 
Kungsbacka bredbandsnät följa fastslagen strategi för byggnation och anslutningar samt i första 
hand erbjuda grossisttjänster, såsom svartfiber, kapacitet och inplacering. För att skapa 
tjänstebaserad konkurrens har Kungsbacka bredbandsnät ett avtal med en kommunikationsoperatör 
som aktivt marknadsför bredbandsnätet, säljer nya anslutningar samt säkerställer att nätet fylls med 
relevanta och samhällsnyttiga tjänster. Detta ska sammantaget göra bredbandsnätet attraktivt för 
såväl mobiloperatörer, tjänsteleverantörer, fastighetsägare som slutkunder. Vidare för Kommunen 
en aktiv dialog och informerar näringsliv och medborgare om bredbandsutbyggnadens inverkan på 
samhället samt om hur man får tillgång till bredband via fiber. 

  

 
1 Tjänsteskrivelse och beslut i Kungsbacka kommun kommunfullmäktige 2010 (Diariet: KS06-00230/94) 
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2. Tjänster 
I Kungsbacka Bredbandsnät är idag en stor del av anslutningarna till nätet relaterade till 
kommunens verksamhet. Det är ofta mycket kritiska anslutningar såsom styrning och övervakning 
av vatten och avlopp, larmsystem, fastighetsövervakning och kommunala verksamheter såsom 
skola, vård och omsorg. Det är därför mycket viktigt att ständigt arbeta med att säkerställa säkra och 
robusta kommunikationslösningar för den offentliga verksamheten.   

För att attrahera medborgare och företag att ansluta sig till nätet krävs det att det finns attraktiva 
leverantörer och tjänster i nätet. Kungsbacka Bredbandsnät levererar inte egna tjänster utan låter 
marknadens olika leverantörer på lika villkor marknadsföra och sälja tjänster såsom tv, bredband 
och telefoni i ett öppet nät som tillhandahålls av en upphandlad kommunikationsoperatör. 
Kommunikationsoperatören står för samtliga åtaganden som ett öppet nät kräver. Detta omfattar 
även att Kommunikationsoperatören äger och tillhandahåller all aktiv utrustning som krävs för det 
öppna nätet. Kommunikationsoperatören står samtidigt för drift, förvaltning, underhåll och 
övervakning av densamma, dygnet runt, alla dagar om året. Tack vare det öppna nätet uppnås full 
konkurrens mellan de olika leverantörerna vilket gynnar medborgare och företag genom ett brett 
tjänsteutbud och lägre priser.  

Utöver redan nämnda delar består en väsentlig del av verksamheten av att hyra ut svartfiber, 
kapacitet och inplaceringar till företag, tjänsteleverantörer och operatörer. Kommunens fiber är en 
helt avgörande infrastruktur för att bl.a. ge förutsättningar för operatörer att bygga ut och ansluta 
mobilnäten i Kungsbacka. Alla stora operatörer hyr idag svartfiber av Kungsbacka Bredbandsnät 
för att transportera mobiltrafik och data för såväl 3G som 4G och de nya 5G-näten. 

2.1 Svartfiber 
En Förbindelse utgörs av ett fiberpar (två fibrer) eller en fiber (monofiber). En Förbindelse har en 
A-ände och en B-ände i två olika Noder vilka är tillgängliga för Köpare för inkoppling till kundägd 
utrustning eller fiber. Utefter Förbindelsen kan det förekomma noder där patchning sker. I dessa 
noder har Köpare inte tillträde. Överlämningspunkt av Förbindelse (ÖP) sker i ODF eller i 
fibersvans (patch). 

2.2 Kapacitet (Ethernet) 
Kapacitet är en förädlad tjänst som med hjälp av Kungsbacka Bredbandsnäts aktiva utrustning 
levereras mellan två eller flera punkter, med önskad bandbredd (10 Mbit/s – 10 Gbit/s) och 
servicenivå. 

2.3 Inplacering 
Inplacering innebär att operatörer kan placera in sin aktiva utrustning i de tekniklokaler som 
Kungsbacka Bredbandsnäts har på olika platser i Kungsbacka kommun. Det ger enkelt tillgång till 
den etablerade fiberinfrastruktur som Kungsbacka Bredbandsnät erbjuder utan att operatörerna 
behöver äga och underhålla egna lokaler. 

2.4 Fiberaccess till kommunens verksamheter  
Kungsbacka Bredbandsnät tillhandahåller nödvändig infrastruktur för leverans av svartfiber och 
kapacitet till kommunens verksamheter. Kungsbacka bredbandsnät samarbetar med kommunens IT-
avdelning för en effektiv leverans och optimering av kommunens resurser. Baserat på 
verksamheternas behov bedömer IT-avdelningen tillsammans med Kungsbacka bredbandsnät vilken 
typ av tjänst och servicenivå som bör levereras till respektive verksamhetsställe och byggnad. 
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2.5 Kungsbacka bredbandsnät – Ett öppet nät 
Kungsbacka Bredbandsnät leverera inte egna tjänster i nätet utan låter marknadens olika 
leverantörer på lika villkor marknadsföra och sälja tjänster såsom tv, bredband och telefoni i det 
öppna nätet genom en upphandlad Kommunikationsoperatör. Tack vare det öppna nätet uppnås full 
konkurrens mellan de olika leverantörerna vilket gynnar medborgare och företag genom ett brett 
tjänsteutbud och lägre priser.   

 
Figur 1 Affärsmodell för det öppna nätet 
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2.6 Servicevillkor 
Nedanstående servicenivåer gäller för tjänster och produkter specificerad i Tjänstespecifikation i Cesar2. 
Servicenivå gäller enligt Cesars standard för SN 0 om inget annat avtalats. 

Service- 
nivå 

Tillgänglighet 
Fel-

anmälan 
Servicetid 

Felavhjälpning 
påbörjad 

Åtgärdstid 

SN 0 
Fiber: 99,50% 

Kapacitet: 
98,00% 

Dygnet 
runt alla 

dagar 

Helgfri 
vardag 
07.00-
17.00 

Inom 4 timmar 
Helgfri vardag 

07.00-17.00  

Inom 12 
timmar Helgfri 

vardag  
07.00-17.00 

SN 1 
Fiber: 99,70% 

Kapacitet: 
99,00% 

Dygnet 
runt alla 

dagar 

Dygnet runt 
alla dagar 

Inom 4 timmar 
Dygnet runt alla 

dagar 

Inom 24 
timmar Dygnet 
runt alla dagar 

SN 2 
Fiber: 99,90% 

Kapacitet: 
99,90% 

Dygnet 
runt alla 

dagar 

Dygnet runt 
alla dagar 

Inom 4 timmar 
Dygnet runt alla 

dagar 

Inom 8 timmar 
Dygnet runt 
alla dagar 

• Tillgänglighet: Tillgänglighet beräknas om inget annat avtalats på årsbasis inom servicetid.  
o Tillgänglighet = 100*(mätperiod-oplanerade avbrott) / mätperiod. 
o Mätperiod: omfattar Servicetid på årsbasis enligt vald Servicenivå.  

• Servicetid: inom den tid vilken felavhjälpning och service sker. 
• Felavhjälpning påbörjad: inom angiven tidsperiod, efter tidpunkt för felanmälan som aktiv 

felsökning ska ha påbörjats. 
• Åtgärdstid: den maximala hindertid inom vilken ett fel ska vara avhjälpt och tjänsten åter ska 

fungera enligt tjänstespecifikation. 

2.7 Tekniska specifikationer 
Erbjudna tjänster uppfyller SSNF:s tekniska produktspecifikationer enligt Avtalspaketet för Cesar2 där så är 
tillämpligt och avtalat. 
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3. Avgifter och taxor 
Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges. 

3.1 Svartfiber 
Svartfiber debiteras med 

• en engångsavgift som debiteras i samband med att anslutningen upprättas 
• en löpande månadsavgift 

Månadsavgiften baseras på förbindelsens sträckning mellan avlämningspunkt A och avlämningspunkt B, 
räknat i antal meter och fågelvägen. Det antal meter som förbindelsesträckan utgör debiteras utifrån längder 
och avtalstider i tabellerna nedan. Förbindelserna levereras med servicenivå enligt Cesar SN 0.  

Svartfiber inom Kungsbacka stad, dvs där avlämningspunkt A och avlämningspunkt B ligger inom 
Kungsbacka Stad har fast pris motsvarande priset för en förbindelse på upp till 500 meter. 

Omfattande förfrågningar och Svartfiber med längder över 2000 meter erbjuds via offert till en prisbild som 
för varje given tidpunkt är kalkylmässigt och marknadsmässigt rätt i Kungsbacka kommun. 

Fiberpar 

 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån 60 mån >60 mån 

Månadsavgift upp till 500m 2 880 kr 2 640 kr 2 400 kr 2 280 kr 2 160 kr Offert 

Månadsavgift, påbörjade 
ytterligare 500m 

600 kr 550 kr 500 kr 450 kr 450 kr  

Monofiber 

 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån 60 mån >60mån 

Månadsavgift upp till 500m 1 800 kr 1 650 kr 1 500 kr 1 425 kr 1 350 kr Offert 

Månadsavgift, påbörjade 
ytterligare 500m 

480 kr 440 kr 400 kr 380 kr 360 kr  

Engångsavgift svartfiber 
Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet och läge. 
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3.2 Kapacitet (Ethernet) 
Kapacitet debiteras med 

• en engångsavgift som debiteras i samband med att anslutningen upprättas 
• en löpande månadsavgift 

Kapacitet, Ethernet, TCP/IP över fiber. Avtalstider längre än 36 månader samt anpassningar och 
tilläggstjänster som inte följer kommunens standarderbjudande för kapacitetstjänster offereras enligt 
offert. Pris för kapacitetstjänster gäller per port i aktiv utrustning. Förbindelserna levereras med 
servicenivå enligt Cesar SN 0. 

Kungsbacka Bredbandsnät Kapacitetstjänst 

 12 mån 24 mån 36 mån >36mån 

Månadsavgift - 10 Mbit/s full-duplex 2 250 kr 1 750 kr 1 300 kr Offert 

Månadsavgift - 100 Mbit/s /s full-duplex 3 250 kr 2 750 kr 2 250 kr Offert 

Månadsavgift - 1 Gbit/s full-duplex 4 500 kr 4 000 kr 3 500 kr Offert 

Månadsavgift – 10 Gbit/s full-duplex Offert Offert Offert Offert 

Månadsavgift – 512Kbps (DUC-förbindelse)   344 kr Offert 

Övriga kapacitetstjänster/Ethernettjänster Offert Offert Offert Offert 

Engångsavgift kapacitet 
Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet, läge och 
behov av aktiv utrustning. 

3.3 Inplacering 
Inplacering debiteras med 

• en engångsavgift som debiteras i samband med att inplaceringen upprättas 
• en löpande månadsavgift 

Villkor för inplacering enligt Cesar2 version 3.1. 

MeetMe A Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 42U 10 000 kr  8 000 kr  

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid 
24 tim 2000W 2 500 kr  El/kyla faktisk 

förbrukning per månad  

 
MeetMe B Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 42U 10 000 kr  6 900 kr  

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid 
24 tim 2000W 2 500 kr  El/kyla faktisk 

förbrukning per månad  

    

MeetMe C Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 42U 10 000 kr  5 800 kr  
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UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid 
4 tim 2000W 2 500 kr  El/kyla faktisk 

förbrukning per månad  
    

Områdesnod - Rack - Mellan Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 40U 5 000 kr  2 475 kr  

230VAC, 10A A-B kraft 2000W -   kr  1 460 kr  

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim 2000W 10 000 kr  2 565 kr  

Option extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim 
(Drifttid minst 4tim) 2000W 10 000 kr  2 565 kr  

 

Områdesnod - Mellan Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 12U 5 000 kr  1 750 kr  

230VAC, 10A A-B kraft 350W -   kr  250 kr  

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim 350W 10 000 kr  450 kr  

Option Extra effektuttag 230VAC, utan 
UPS 350W -   kr  250 kr  

Option Extra effektuttag UPS 230VAC, 
10A, Drifttid minst 2tim 350W 10 000 kr  450 kr  

Option extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim 
(Drifttid minst 4tim) 350W 10 000 kr  450 kr  

    

Områdesnod - Liten Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 4U 5 000 kr  1 250 kr  

230VAC, 10A A-B kraft 350W -   kr  250 kr  

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim 350W 10 000 kr  450 kr  

Option Extra effektuttag 230VAC, utan 
UPS 350W -   kr  250 kr  

Option Extra effektuttag UPS 230VAC, 
10A, Drifttid minst 2tim 350W 10 000 kr  450 kr  

Option Extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim 
(Drifttid minst 4tim) 350W 10 000 kr  450 kr  
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3.4 Fiberaccesser till kommunens verksamheter 2023 
Förbindelser till kommunens verksamheter debiteras med 

• en engångsavgift som debiteras i samband med att fastigheten ansluts 
• en löpande månadsavgift per verksamhet i byggnad ansluten till fibernätet 

 
Tjänst Månadsavgift  

Grundavgift kapacitet / svartfiber per verksamhet och byggnad 1 487 kr 

Trafikavgift (inkl. DUC) per byggnad 344 kr 

Tillägg Servicenivå SN 2 per verksamhet och byggnad  
  (+60% på Grundavgiften) 

892 kr 

Engångsavgift förbindelser till kommunens verksamheter 

Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet, läge och 
behov av aktiv utrustning. 

3.5 Kungsbacka Bredbandsnäts öppna nät 
Förbindelser till Kungsbacka Bredbandsnäts öppna nät debiteras med 

• en engångsavgift som debiteras i samband med att anslutningen upprättas 

Vid utbyggnad av fibernätet i områden som är med i Kungsbacka Bredbandsnäts utbyggnadsplan 
får alla boende i området erbjudande om fiberanslutning. Väljer villaägare att inte ansluta vid 
byggnationstillfället finns det möjlighet till efteranslutning. En efteranslutning är en anslutning till 
en fastighet i ett redan fibersatt område där Kungsbacka bredbandsnät tidigare lagt ner tom 
kanalisation (rör) vid tomtgräns. Byggnation av efteranslutningar sker under fastställda perioder 
som planeras årsvis. 

Beskrivning Engångsavgift 

Fiberanslutning till villa vid byggnation av ett område i tätort 20 000 kr 

Fiberanslutning till villa vid byggnation av ett område på landsbygd 25 000 kr 

Efteranslutning av villa i redan utbyggt område 29 900 kr 

Enskild villa och övriga fiberanslutningar Offert 

Priser angivna inklusive moms. 

3.6 Servicenivåer 
Nedanstående servicenivåer gäller för tjänster och produkter specificerad i Tjänstespecifikation i 
Cesar2. 

Servicenivå Pris 

SN 0 Ingår i tjänsterna 

SN 1 +30% på månadsavgiften 

SN 2 +60% på månadsavgiften 
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3.7 Volymrabatter vid offert på ny förbindelse 
Kungsbacka Bredbandsnät kan lämna rabatt på nya offerter om befintlig slutkund vid tillfället har 
avtal som totalt omsätter respektive belopp i tabellen nedan. 

Befintlig omsättning per månad Rabatt på ny offert 

> 20 000 kr  5% 

> 40 000 kr  10% 

> 80 000 kr  20% 

3.8 Övriga arbeten 
Avgift för fibertekniker som debiteras slutkund vid exempelvis åtgärd av skada på fiberinstallation 
orsakad av tredje part, arbete i noder, aktivering eller omkoppling. Avgiften kan även ligga till 
grund för riktpris gällande andra åtaganden som kräver teknikerinsats. Även restid och inställelsetid 
debiteras med samma timpris. 

Arbete Pris Förklaring 

Fibertekniker 750 kr  Per påbörjad timme. Helgfri vardag kl.08-16 

Priser angivna inklusive moms. 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige den… 

Gäller från: 1 januari 2023 

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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1 Om Kungsbacka Bredbandsnät 

 

Kungsbacka bredbandsnät har genom Nämnden för Teknik sedan oktober 2010 i uppdrag av 
Kommunfullmäktige1 att svara för utbyggnad av kanalisation och svartfiber för hela Kungsbacka kommun.  
 

-Kommunens fibernät ska skapa förutsättning för ett väl fungerande bredband  
  till alla kommunala verksamheter, hushåll och företag i Kungsbacka kommun.  

 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut från 2010 (KS06-00230/94) är inriktningen att stadsnätet ska kvarstå i 
kommunens ägo långsiktigt och att en kommunikationsoperatör ska tillhandahålla ett öppet nät för 
medborgare och företag. Vidare ska intäkterna från den kommersiella verksamheten täcka kostnaderna för 
drift och utbyggnad av densamma inom Kungsbacka kommuns geografiska område. 

 

Kungsbacka Bredbandsnät ska agera för att skapa goda förutsättningar för konkurrens på såväl 
infrastrukturnivå som tjänstenivå. För att främja god konkurrens på infrastrukturnivå ska Kungsbacka 
bredbandsnät följa fastslagen strategi för byggnation och anslutningar samt i första hand erbjuda 
grossisttjänster, såsom svartfiber, kapacitet och inplacering. För att skapa tjänstebaserad konkurrens har 
Kungsbacka bredbandsnät ett avtal med en kommunikationsoperatör som aktivt marknadsför 
bredbandsnätet, säljer nya anslutningar samt säkerställer att nätet fylls med relevanta och samhällsnyttiga 
tjänster. Detta ska sammantaget göra bredbandsnätet attraktivt för såväl mobiloperatörer, 
tjänsteleverantörer, fastighetsägare som slutkunder. Vidare för Kommunen en aktiv dialog och informerar 
näringsliv och medborgare om bredbandsutbyggnadens inverkan på samhället samt om hur man får tillgång 
till bredband via fiber. 

 

  

                                                   
1 Tjänsteskrivelse och beslut i Kungsbacka kommun kommunfullmäktige 2010 (Diariet: KS06-00230/94) 
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2 Tjänster 

 
I Kungsbacka Bredbandsnät är idag en stor del av anslutningarna till nätet relaterade till kommunens 
verksamhet. Det är ofta mycket kritiska anslutningar såsom styrning och övervakning av vatten och avlopp, 
larmsystem, fastighetsövervakning och kommunala verksamheter såsom skola, vård och omsorg. Det är 
därför mycket viktigt att ständigt arbeta med att säkerställa säkra och robusta kommunikationslösningar för 
den offentliga verksamheten.2  

 
För att attrahera medborgare och företag att ansluta sig till nätet krävs det att det finns attraktiva 
leverantörer och tjänster i nätet. Kungsbacka Bredbandsnät levererar inte egna tjänster utan låter 
marknadens olika leverantörer på lika villkor marknadsföra och sälja tjänster såsom tv, bredband och 
telefoni i ett öppet nät som tillhandahålls av en upphandlad kommunikationsoperatör. 
Kommunikationsoperatören står för samtliga åtaganden som ett öppet nät kräver. Detta omfattar även att 
Kommunikationsoperatören äger och tillhandahåller all aktiv utrustning som krävs för det öppna nätet. 
Kommunikationsoperatören står samtidigt för drift, förvaltning, underhåll och övervakning av densamma, 
dygnet runt, alla dagar om året. Tack vare det öppna nätet uppnås full konkurrens mellan de olika 
leverantörerna vilket gynnar medborgare och företag genom ett brett tjänsteutbud och lägre priser.  

 

Utöver redan nämnda delar består en väsentlig del av verksamheten av att hyra ut svartfiber, kapacitet och 
inplaceringar till företag, tjänsteleverantörer och operatörer. Kommunens fiber är en helt avgörande 
infrastruktur för att bl.a. ge förutsättningar för operatörer att bygga ut och ansluta mobilnäten i Kungsbacka. 
Alla stora operatörer hyr idag svartfiber av Kungsbacka Bredbandsnät för att transportera mobiltrafik och 
data för såväl 3G som 4G och de nya 5G-näten. 

 
2.1 Svartfiber 

 

En Förbindelse utgörs av ett fiberpar (två fibrer) eller en fiber (monofiber). En Förbindelse har en A-ände 
och en B-ände i två olika Noder vilka är tillgängliga för Köpare för inkoppling till kundägd utrustning eller 
fiber. Utefter Förbindelsen kan det förekomma noder där patchning sker. I dessa noder har Köpare inte 
tillträde. Överlämningspunkt av Förbindelse (ÖP) sker i ODF eller i fibersvans (patch). 

 

2.2 Kapacitet (Ethernet) 

 
Kapacitet är en förädlad tjänst som med hjälp av Kungsbacka Bredbandsnäts aktiva utrustning levereras 
mellan två eller flera punkter, med önskad bandbredd (10 Mbit/s – 1 Gbit/s) och servicenivå. 

 

2.3 Inplacering 

 
Inplacering innebär att operatörer kan placera in sin aktiva utrustning i de tekniklokaler som Kungsbacka 
Bredbandsnäts har på olika platser i Kungsbacka kommun. Det ger enkelt tillgång till den etablerade 
fiberinfrastruktur som Kungsbacka Bredbandsnät erbjuder utan att operatörerna behöver äga och underhålla 
egna lokaler. 
 
 

                                                   
2 En statlig telekominfrastruktur, Övergripande genomgång av möjligheter och utmaningar SKL 2014 
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2.4 Fiberaccess till kommunens verksamheter  

 

Kungsbacka Bredbandsnät tillhandahåller nödvändig infrastruktur för leverans av svartfiber och kapacitet 
till kommunens verksamheter. Kungsbacka bredbandsnät samarbetar med kommunens IT-avdelning för en 
effektiv leverans och optimering av kommunens resurser. Baserat på verksamheternas behov bedömer IT-
avdelningen tillsammans med Kungsbacka bredbandsnät vilken typ av tjänst och servicenivå som bör 
levereras till respektive verksamhetsställe och byggnad. 
 

2.5 Kungsbacka bredbandsnät – Ett öppet nät 

 
Kungsbacka Bredbandsnät leverera inte egna tjänster i nätet utan låter marknadens olika leverantörer på 
lika villkor marknadsföra och sälja tjänster såsom tv, bredband och telefoni i det öppna nätet genom en 
upphandlad Kommunikationsoperatör. Tack vare det öppna nätet uppnås full konkurrens mellan de olika 
leverantörerna vilket gynnar medborgare och företag genom ett brett tjänsteutbud och lägre priser.   
 

 

 
 
Figur 1 Affärsmodell för det öppna nätet 
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2.6 Servicevillkor 

 

Nedanstående servicenivåer gäller för tjänster och produkter specificerad i Tjänstespecifikation i Cesar2. 
Servicenivå gäller enligt Cesars standard för SN 0 om inget annat avtalats. 
 

Service- 
nivå 

Tillgänglighet 
Fel-

anmälan 
Servicetid 

Felavhjälpning 

påbörjad 
Åtgärdstid 

SN 0 
Fiber: 99,50% 

Kapacitet: 98,00% 

Dygnet 

runt alla 

dagar 

Helgfri 

vardag 

07.00-

17.00 

Inom 4 timmar 
Helgfri vardag 

07.00-17.00 
 

Inom 12 

timmar Helgfri 

vardag  

07.00-17.00 

SN 1 
Fiber: 99,70% 

Kapacitet: 99,00% 

Dygnet 

runt alla 

dagar 

Dygnet 

runt alla 

dagar 

Inom 4 timmar 

Dygnet runt 

alla dagar 

Inom 24 

timmar Dygnet 

runt alla dagar 

SN 2 
Fiber: 99,90% 

Kapacitet: 99,90% 

Dygnet 

runt alla 

dagar 

Dygnet 

runt alla 

dagar 

Inom 4 timmar 

Dygnet runt 

alla dagar 

Inom 8 timmar 

Dygnet runt 

alla dagar 

 

 Tillgänglighet: Tillgänglighet beräknas om inget annat avtalats på årsbasis inom servicetid.  
o Tillgänglighet = 100*(mätperiod-oplanerade avbrott) / mätperiod. 
o Mätperiod: omfattar Servicetid på årsbasis enligt vald Servicenivå.  

 Servicetid: inom den tid vilken felavhjälpning och service sker. 
 Felavhjälpning påbörjad: inom angiven tidsperiod, efter tidpunkt for̈ felanmälan som aktiv 

felsökning ska ha påbörjats. 
 Åtgärdstid: den maximala hindertid inom vilken ett fel ska vara avhjälpt och tjänsten åter ska 

fungera enligt tjänstespecifikation. 
 
 

 

2.7 Tekniska specifikationer 

 
Erbjudna tjänster uppfyller SSNF:s tekniska produktspecifikationer enligt Avtalspaketet för Cesar2 där så 
är tillämpligt och avtalat. 
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3 Avgifter och taxor 
 
Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges. 

 
3.1 Svartfiber 

 

Svartfiber debiteras med 

 en engångsavgift som debiteras i samband med att anslutningen upprättas 
 en löpande månadsavgift 

 
Månadsavgiften baseras på förbindelsens sträckning mellan avlämningspunkt A och avlämningspunkt B, 
räknat i antal meter och fågelvägen. Det antal meter som förbindelsesträckan utgör debiteras utifrån längder 
och avtalstider i tabellerna nedan. Förbindelserna levereras med servicenivå enligt Cesar SN 0.  
 
Svartfiber inom Kungsbacka stad, dvs där avlämningspunkt A och avlämningspunkt B ligger inom 
Kungsbacka Stad har fast pris motsvarande priset för en förbindelse på upp till 500 meter. 

 

Omfattande förfrågningar och Svartfiber med längder över 2000 meter erbjuds via offert till en prisbild som 
för varje given tidpunkt är kalkylmässigt och marknadsmässigt rätt i Kungsbacka kommun. 

 

Fiberpar 

 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån 60 mån >60 mån 

Månadsavgift upp till 

500m 

2880 kr 2640 kr 2400 kr 2280 kr 2160 kr Offert 

Månadsavgift, påbörjade 

ytterligare 500m 

600 kr 550 kr 500 kr 450 kr 450 kr  

 

Monofiber 

 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån 60 mån >60mån 

Månadsavgift upp till 

500m 

1800 kr 1650 kr 1500 kr 1425 kr 1350 kr Offert 

Månadsavgift, påbörjade 

ytterligare 500m 

480 kr 440 kr 400 kr 380 kr 360 kr  

 

Engångsavgift svartfiber 

Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet och läge. 
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3.2 Kapacitet (Ethernet) 

 
Kapacitet debiteras med 

 en engångsavgift som debiteras i samband med att anslutningen upprättas 
 en löpande månadsavgift 

 
Kapacitet, Ethernet, TCP/IP över fiber. Avtalstider längre än 36 månader samt anpassningar och 
tilläggstjänster som inte följer kommunens standarderbjudande för kapacitetstjänster offereras enligt offert. 
Pris för kapacitetstjänster gäller per port i aktiv utrustning. Förbindelserna levereras med servicenivå enligt 
Cesar SN 0. 
 
Kungsbacka Bredbandsnät Kapacitetstjänst 

 12 mån 24 mån 36 mån >36mån 

Månadsavgift - 10 Mbps full-duplex 2750 kr 2250 kr 1800 kr Offert 

Månadsavgift - 100 Mbps full-duplex 4250 kr 3750 kr 3250 kr Offert 

Månadsavgift - 1000 Mbps full-duplex 5750 kr 5250 kr 4750 kr Offert 

Månadsavgift – 512Kbps (DUC-förbindelse)   344 kr Offert 

Övriga kapacitetstjänster/Ethernettjänster Offert Offert Offert Offert 

 

Engångsavgift kapacitet 
Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet, läge och behov av 
aktiv utrustning. 
 

 

3.3 Inplacering 

 
Inplacering debiteras med 

 en engångsavgift som debiteras i samband med att inplaceringen upprättas 
 en löpande månadsavgift 

 
Villkor för inplacering enligt Cesar2 version 3.1. 
 

MeetMe A Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 42U 10 000 kr  8 000 kr  

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid 24 

tim 
2000W 2 500 kr  

El/kyla faktisk 

förbrukning per månad  

    

MeetMe B Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 42U 10 000 kr  6 900 kr  

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid 24 

tim 
2000W 2 500 kr  

El/kyla faktisk 

förbrukning per månad  
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MeetMe C Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 42U 10 000 kr  5 800 kr  

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid 4 

tim 
2000W 2 500 kr  

El/kyla faktisk 

förbrukning per månad  

    

Områdesnod - Rack - Mellan Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 40U 5 000 kr  2 475 kr  

230VAC, 10A A-B kraft 2000W -   kr  1 460 kr  

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim 2000W 10 000 kr  2 565 kr  

Option extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim 

(Drifttid minst 4tim) 
2000W 10 000 kr  2 565 kr  

    

Områdesnod - Mellan Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 12U 5 000 kr  1 750 kr  

230VAC, 10A A-B kraft 350W -   kr  250 kr  

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim 350W 10 000 kr  450 kr  

Option Extra effektuttag 230VAC, utan 

UPS 
350W -   kr  250 kr  

Option Extra effektuttag UPS 230VAC, 

10A, Drifttid minst 2tim 
350W 10 000 kr  450 kr  

Option extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim 

(Drifttid minst 4tim) 
350W 10 000 kr  450 kr  

    

Områdesnod - Liten Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 4U 5 000 kr  1 250 kr  

230VAC, 10A A-B kraft 350W -   kr  250 kr  

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim 350W 10 000 kr  450 kr  

Option Extra effektuttag 230VAC, utan 

UPS 
350W -   kr  250 kr  

Option Extra effektuttag UPS 230VAC, 

10A, Drifttid minst 2tim 
350W 10 000 kr  450 kr  

Option Extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim 

(Drifttid minst 4tim) 
350W 10 000 kr  450 kr  
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3.4 Fiberaccesser till kommunens verksamheter 2022 

 

Förbindelser till kommunens verksamheter debiteras med 

 en engångsavgift som debiteras i samband med att fastigheten ansluts 
 en löpande månadsavgift per verksamhet i byggnad ansluten till fibernätet 

 

 

Tjänst Månadsavgift  

Grundavgift kapacitet / svartfiber per verksamhet och byggnad 1 487 kr 

Trafikavgift (inkl. DUC) per byggnad 344 kr 

Tillägg Servicenivå SN 2 per verksamhet och byggnad  
  (+60% på Grundavgiften) 

892 kr 

 
Engångsavgift förbindelser till kommunens verksamheter 
Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet, läge och behov av 
aktiv utrustning. 
 

 

3.5 Kungsbacka Bredbandsnäts öppna nät 

 
Förbindelser till Kungsbacka Bredbandsnäts öppna nät debiteras med 

 en engångsavgift som debiteras i samband med att anslutningen upprättas 
 
Vid utbyggnad av fibernätet i områden som är med i Kungsbacka Bredbandsnäts utbyggnadsplan får alla 
boende i området erbjudande om fiberanslutning. Väljer villaägare att inte ansluta vid byggnationstillfället 
finns det möjlighet till efteranslutning. En efteranslutning är en anslutning till en fastighet i ett redan 
fibersatt område där Kungsbacka bredbandsnät tidigare lagt ner tom kanalisation (rör) vid tomtgräns. 
Byggnation av efteranslutningar sker under fastställda perioder som planeras årsvis. 

 

Beskrivning Engångsavgift 

Fiberanslutning till villa vid byggnation av ett område i tätort 20 000 kr 

Fiberanslutning till villa vid byggnation av ett område på landsbygd 25 000 kr 

Efteranslutning av villa i redan utbyggt område 29 900 kr 

Enskild villa och övriga fiberanslutningar Offert 

Priser angivna inklusive moms. 
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3.6 Servicenivåer 

Nedanstående servicenivåer gäller för tjänster och produkter specificerad i Tjänstespecifikation i Cesar2. 
 

Servicenivå Pris 

SN 0 Ingår i tjänsterna 

SN 1 +30% på månadsavgiften 

SN 2 +60% på månadsavgiften 

 

3.7 Volymrabatter vid offert på ny förbindelse 

Kungsbacka Bredbandsnät kan lämna rabatt på nya offerter om befintlig slutkund vid tillfället har avtal som 
totalt omsätter respektive belopp i tabellen nedan.  

 

Befintlig omsättning per månad Rabatt på ny offert 

> 20 000 kr  5% 

> 40 000 kr  10% 

> 80 000 kr  20% 

 
 
3.8 Övriga arbeten 

Avgift för fibertekniker som debiteras slutkund vid exempelvis åtgärd av skada på fiberinstallation orsakad 
av tredje part, arbete i noder, aktivering eller omkoppling. Avgiften kan även ligga till grund för riktpris 
gällande andra åtaganden som kräver teknikerinsats. Även restid och inställelsetid debiteras med samma 
timpris. 
 
Arbete Pris Förklaring 

Fibertekniker 750 kr  Per påbörjad timme. Helgfri vardag kl.08-16 

Priser angivna inklusive moms. 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige den… 

Gäller från: 1 januari 2022 

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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§ 138 Dnr 2021-01002 
Förutsättningar för borgensåtagande för kommunal borgen till IFK 
Fjärås 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för IFK Fjärås 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 2 000 000 kronor för upprustning 
och tillbyggnad av föreningens klubbstuga vid Ögärdets IP, fastigheten Nedre 
Ögärdet 2:13. 

IFK Fjärås ska betala en årlig borgensavgift som för närvarande uppgår till 0,2 
procent av vid varje årsskifte aktuellt lånebelopp. 

Amortering på lånet görs årligen med 2 procent av ursprungsbeloppet och 
borgensåtagandet sjunker i takt med amorteringen.  

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande tillsammans med 
ekonomichefen, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning 
underteckna erforderliga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2022 beslutade fullmäktige att 
bevilja IFK Fjärås ansökan om kommunal borgen. För att kunna verkställa beslutet 
behöver en komplettering av beslutet ske med beloppsgräns, årlig borgensavgift och 
amortering av lånet samt vem som för kommunens räkning undertecknar 
borgenshandlingarna.  

Amortering på lånet utgår från IFK Fjärås likviditetsplan och ska göras årligen med  
2 procent av ursprungsbeloppet. Borgensåtagandet sjunker i takt med amorteringen. 
Borgensavgiften är för närvarande 0,2 procent av aktuellt lånebelopp. Avgiften ligger 
på samma nivå som kommunens övriga borgensåtaganden för föreningar.     

IFK Fjärås har ansökt om kommunal borgen som säkerhet för att få ta upp lån för 
upprustning och tillbyggnad av sin klubbstuga vid Ögärdets IP, på fastigheten Nedre 
Ögärdet 2:13. Den ansökta borgenssumman uppgår till 2 miljoner kronor. 
Föreningen har tagit fram ett förslag till finansieringsplan för hela projektet som 
uppskattas till 4 miljoner kronor. Övrig finansiering sker med eget kapital, bidrag 
och sponsorer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 179 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunfullmäktige 2022-04-05, § 54 
Policy för borgensåtagande, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-10, § 123 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

Beslutet skickas till 
IFK Fjärås 
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§ 179 Dnr 2021-01002 
Förutsättningar för borgensåtagande för kommunal borgen till IFK 
Fjärås 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för IFK Fjärås 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 2 000 000 kronor för upprustning 
och tillbyggnad av föreningens klubbstuga vid Ögärdets IP, fastigheten Nedre 
Ögärdet 2:13. 

IFK Fjärås ska betala en årlig borgensavgift som för närvarande uppgår till 0,2 
procent av vid varje årsskifte aktuellt lånebelopp. 

Amortering på lånet görs årligen med 2 procent av ursprungsbeloppet och 
borgensåtagandet sjunker i takt med amorteringen.  

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande tillsammans med 
ekonomichefen, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning 
underteckna erforderliga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2022 beslutade fullmäktige att 
bevilja IFK Fjärås ansökan om kommunal borgen. För att kunna verkställa beslutet 
behöver en komplettering av beslutet ske med beloppsgräns, årlig borgensavgift och 
amortering av lånet samt vem som för kommunens räkning undertecknar 
borgenshandlingarna.  

Amortering på lånet utgår från IFK Fjärås likviditetsplan och ska göras årligen med  
2 procent av ursprungsbeloppet. Borgensåtagandet sjunker i takt med amorteringen. 
Borgensavgiften är för närvarande 0,2 procent av aktuellt lånebelopp. Avgiften ligger 
på samma nivå som kommunens övriga borgensåtaganden för föreningar.     

IFK Fjärås har ansökt om kommunal borgen som säkerhet för att få ta upp lån för 
upprustning och tillbyggnad av sin klubbstuga vid Ögärdets IP, på fastigheten Nedre 
Ögärdet 2:13. Den ansökta borgenssumman uppgår till 2 miljoner kronor. 
Föreningen har tagit fram ett förslag till finansieringsplan på hela projektet som 
uppskattas till 4 miljoner kronor. Övrig finansiering sker med eget kapital, bidrag 
och sponsorer. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunfullmäktige 2022-04-05, § 54 
Policy för borgensåtagande, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-10, § 123 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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Kungsbacka kommun 
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0300 - 83 42 50 
Enhetschef Finans 
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Besöksadress 
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Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Förutsättningar för borgensåtagande för kommunal borgen till IFK Fjärås 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för IFK Fjärås låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 2 000 000 kronor för upprustning och tillbyggnad av föreningens 
klubbstuga vid Ögärdets IP, fastigheten Nedre Ögärdet 2:13. 
IFK Fjärås ska betala en årlig borgensavgift som för närvarande uppgår till 0,2 procent av vid varje 
årsskifte aktuellt lånebelopp. 

Amortering på lånet görs årligen med 2 procent av ursprungsbeloppet och borgensåtagandet sjunker i 
takt med amorteringen.  
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras 
respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna erforderliga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2022 beslutade fullmäktige att bevilja IFK Fjärås 
ansökan om kommunal borgen. För att kunna verkställa beslutet behöver en komplettering av beslutet 
ske med beloppsgräns, årlig borgensavgift och amortering av lånet samt vem som för kommunens 
räkning undertecknar borgenshandlingarna. 

IFK Fjärås har ansökt om kommunal borgen som säkerhet för att få ta upp lån för upprustning och 
tillbyggnad av sin klubbstuga vid Ögärdets IP, på fastigheten Nedre Ögärdet 2:13. Den ansökta 
borgenssumman uppgår till 2 miljoner kronor. Föreningen har tagit fram ett förslag till 
finansieringsplan på hela projektet som uppskattas till 4 miljoner kronor. Övrig finansiering sker med 
eget kapital, bidrag och sponsorer. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunfullmäktige 2022-04-05 § 54 
Policy för borgensåtagande, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-10, § 123 
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Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 54 Dnr 2021-01002 
Ansökan om kommunal borgen från IFK Fjärås 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller ansökan om kommunal borgen för IFK Fjärås. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Fjärås har ansökt om kommunal borgen som säkerhet för att få ta upp lån för 
upprustning och tillbyggnad av sin klubbstuga vid Ögärdets IP. Den ansökta 
borgenssumman uppgår till 2 miljoner kronor. Föreningen har tagit fram ett förslag 
till finansieringsplan på hela projektet som uppskattas till 4 miljoner kronor. Övrig 
finansiering sker med eget kapital, bidrag och sponsorer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-22, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 69 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Ansökan om Kommunalt borgenslån från IFK Fjärås, 2021-10-20 
Styrelseprotokoll, 2020-03-10 
Policy för borgensåtagande, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-10, § 123 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S), Roger Larsson (KB), Annika Hedman (C), Bengt 
Alderin (C), Carita Boulwén (SD), Susann Petrusson (S), Karin Green (C), Hans 
Webeck (V) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till ansökan om kommunal borgen 
för IFK Fjärås. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande om att 
bifalla ansökan om kommunal borgen för IFK Fjärås. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller 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 Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande om att bifalla ansökan 
om kommunal borgen för IFK Fjärås. 
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Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 25 ja-röster mot 35 nej-röster och 1 
som avstår, beslutar att bifalla Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande om att bifalla 
ansökan om kommunal borgen för IFK Fjärås. 

 Ledamöter Röst 

1 Anders Ekström (M) Ja 
2 Peter Wesley (KD) Ja 
4 Andreas Johansson (M) Ja 
5 Lisa Andersson (M) Ja 
6 Christian Johansson (M) Ja 
7 Maria Gathendahl (M) Ja 
8 Marianne Pleijel (M) Ja 
11 Stephan Philipson (M) Ja 
12 Thure Sandén (M) Ja 
13 Hravn Forsne (M) Ja 
14 Charlotte Wallenstein (M) Ja 
16 Peter Söderberg (M) Ja 
18 Per-Axel Carlsson (M) Ja 
19 Berit Bergström (M) Ja 
20 Ann-Helene Reimertz (M) Ja 
21 Per Stenberg (M) Ja 
36 Helena Nyborg (KD) Ja 
37 Marie Wadström (KD) Ja 
38 Ulrika Högstrand (KD) Ja 
49 Maria Losman (MP) Ja 
50 Clas Rosander (MP) Ja 
201 Marianne Wallengren (M) Ja 
203 Emanuel Forsell (M) Ja 
205 Annika Carlsson (M) Ja 
207 Lars Äng (M) Ja 
3 Elisabeth Lyckevall (S) Nej 
22 Fredrik Hansson (C) Nej 
23 Kristina Karlsson (C) Nej 
24 Bengt Alderin (C) Nej 
25 Henrik Arnesson (C) Nej 
26 Anders Eriksson (C) Nej 
27 Annika Hedman (C) Nej 
28 Heinrich Kaufmann (C) Nej 
29 Karin Green (C) Nej 
30 Ulrika Landergren (L) Nej 
31 Peder Kirsten (L) Nej 
32 Monica Neptun (L) Nej 
33 Jan Eric Knutas (L) Nej 
34 Elin Hysén (L) Nej 
39 Eva Borg (S) Nej 
42 Lars Eriksson (S) Nej 
43 Kent Stenhammar (S) Nej 
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S) Nej 
51 Carita Boulwén (SD) Nej 
53 Tommy Bech (SD) Nej 
54 Susanne Andersson (SD) Nej 
55 Stefan Vilumsons (SD) Nej 
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 Ledamöter Röst 

57 Kenth Wallin (SD) Nej 
60 Roger Larsson (KB) Nej 
61 Agnetha Ernegård (-) Nej 
215 Birgitta Gustafsson (L) Nej 
221 Britt Tönnberg (S) Nej 
222 Susann Petrusson (S) Nej 
223 Jan Byvik (S) Nej 
224 May-Louise Flyrin (S) Nej 
225 Hans Webeck (V) Nej 
226 Lothar Karnert (V) Nej 
229 Hampus Jägnert (SD) Nej 
231 Ulf Svärdh (SD) Nej 
232 Jens Ling (SD) Nej 
52 Stefan Jägnert (SD) Avstår 

 
Beslutet skickas till 
IFK Fjärås, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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Policy för 
borgensåtagande

1. Syfte
Syftet med borgensåtagandet skall vara att stödja verksamhet, som inte bedrivs 
av kommunen själv, men som ur kommunalpolitisk synpunkt anses angelägen 
och ligger inom ramen för kommunens befogenheter. Det ändamål som 
åtagandet gynnar skall sammanfalla med kommunens egna syften och 
intressen.

För kommunens egna bolag skall borgenslån prioriteras före lån mot pantbrev.

2. Omfattning och ändamål
Alla ansökningar om kommunal borgen ska behandlas restriktivt. Borgen ska 
lämnas om det är en absolut nödvändighet för genomförandet av de projekt 
eller den verksamhet som kommunen värderar som mycket angelägen.

2.1 Gäldenärer
Helägda bolag och stiftelser
Borgen lämnas till kommunens helägda bolag och stiftelser för lån till:

• Bostäder	för	uthyrning
• Lokaler	för	uthyrning
• Andra	ändamål,	som	sammanfaller	med	bolagens	verksamhet	enligt
bolagsordningen eller ägardirektiv.

Borgen avseende bostäder- och lokaler för uthyrning kan avse lån under såväl 
byggnadstiden som vid slutlig finansiering.

Kommunala sammanslutningar
Borgen kan lämnas till regionala bolag eller motsvarande samarbetsformer, 
som bildats av delägarkommunerna/medlemskommunema för att bedriva 
sådan verksamhet, som kommunerna annars skulle ha utfört och som ingår 
i dess verksamhet enligt bolagsordning eller motsvarande. Borgensåtagandet 
kan avse såväl investering som pensionsåtaganden mot anställda. En 
förutsättning är att Kungsbacka kommun ingår i sammanslutningen.
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Företag och organisationer som bedriver verksamhet som ryms inom den 
kommunla kompetensen
Borgen kan efter prövning och i ett uppstartsskede, lämnas till investeringar 
eller som säkerhet vid hyra av lokal. Individuellt riktat stöd till enskilda 
näringsidkare får dock endast lämnas om det föreligger synnerliga skäl, samt 
om stödet står i rimlig proportion till den nytta kommunen erhåller av 
verksamheten. Hänsyn skall tas till kommande lagstiftning om ”Olagligt 
statsstöd” som föreslås gälla från l juli 2013.

Föreningar och övriga
Kommunfullmäktige beslutar särskilt och med mycket stor restriktivitet om 
borgen till mottagare som inte är helägda av kommunen. Stor vikt tas till att 
ändamålet är av stort kommunalt och allmännyttigt intresse.

2.2 Borgen för egna hem och småhus 
Ny borgen lämnas inte för egna hem och småhus. Omskrivning av befintlig 
borgen för egna hem och småhus lämnas endast om den som övertar lånet är 
gift/sambo eller barn till den som tidigare haft lånet och om den som övertar 
lånet bedöms ha en sådan ekonomi att kommunens risk inte ökar.

3. Villkor och säkerheter
3.1 Säkerheter
Om borgensåtagande ingås bör kommunen ha pantbrev för hela borgens-
beloppet i fast egendom, Eksta bostads AB och stiftelsen Tjolöholm 
undantagna. Den fasta egendomen skall vara åsatt ett aktuellt marknadsvärde 
och pantbrev ska ligga inom 90 % av detta. Belåning av fastighet eller annan 
fast egendom får inte ske mot ytterligare säkerhet i panträtt utan kommunens 
godkännande.

Fastigheten eller anläggningen som ska finansieras med borgenslånet ska vara 
betryggande försäkrad. Kommunen ska, under hela borgensåtagandets 
giltighetstid, hållas underrättad om att försäkringen gäller.
 
Egna bolag och stiftelser
En ökning av pantsättningen av befintliga tillgångar till externa långivare får 
inte ske utan kommunfullmäktiges tillåtelse.

Övriga
För att skydda kommunen mot oönskad riskexponering ska en riskanalys 
upprättas innan borgensbeslut fattas sker. 
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Riskanalysen bör innehålla följande;

	 •	En	bedömning	av	låntagarens	kreditvärdighet.
 
	 •	En	bedömning	av	låneobjektets	investerings-	och	driftkalkyler	ska	i		
 förekommande fall genomföras före beslut.
 
	 •	En	bedömning	skall	ske	av	hur	kommunen	kan	begränsa	
 risktagandet genom exempelvis pantförskrivning, delat åtagande, krav  
 på försäkring, erhållandet av annan säkerhet, etc.
 
	 •	Insyn	i	låntagarens	verksamhet.

4. Beslut
Formalia
Beslutet om kommunal borgen ska tydligt ange borgens omfattning avseende;

	 •Beloppsgräns,	maximigräns

	 •I	beslut	om	borgen,	till	annan	än	kommunalt	bolag,	skall	även	
 storleken på den årliga amorteringen av lånet och storleken på 
 eventuell avgift anges.

	 •Vem	som	undertecknar	beslutet-om	inte	detta	framgår	på	annat	håll.

Ramborgen för Eksta Bostads AB
För ramborgen som lämnas till Eksta Bostads AB skall följande besluts-
formulering användas:

	 •Kommunfullmäktige	beslutar,	att	såsom	för	egen	skuld	ingå	borgen		
 för Eksta Bostads ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
 lånebelopp om xxx kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ramborgen till Eksta förnyas varje år och anpassas till den nivå som gäller vid 
varje årsskifte.

5. Avgift
För kommunens helägda bolag eller helägda stiftelser, utgår en marknads-
mässig årlig borgensavgift på utnyttjad borgen, baserad på bolagets/stiftelsens 
bedömda villkor att erhålla krediter i marknaden utan kommunal borgen.
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Genom särskilt beslut av Kommunfullmäktige kan annan avgift eller 
undantag för avgift medges. Avgiften beräknas och debiteras årsvis i 
efterskott.

Kommunen kan även för andra än de helägda bolagen ta ut en borgensavgift 
som ett sätt att reducera kreditrisk och administrativa kostnader. Detta sker 
efter beslut i varje enskilt ärende.

6. Redovisning och administration
Borgensåtaganden administreras av kommunstyrelsens förvaltning.

För löpande omsättning av lån med kommunal borgen äger firmatecknarna 
rätt att underteckna nya reverser.

I årsredovisningen skall kommunstyrelsen till fullmäktige redovisa 
kommunens samlade borgensåtaganden, de infriade borgensförpliktelserna 
samt en analys och riskbedömning av kommunens borgensåtaganden.

7. Regressrätt
I de fall kommunen har infriat ett borgensåtagande skall kommunens 
möjlighet att utnyttja sin regressrätt alltid utnyttjas.

Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 123/13

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
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§ 139 Dnr 2022-00291 
Höjning av arvode för gruppledare 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer arvodet för gruppledare till åtta procent av 
heltidsarvodet för övriga kommunalråd, att gälla från och med 1 januari 2023.  

Den ökade kostnaden arbetas in i kommunbudget 2023, plan 2024–2025. 

Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda uppdateras i enlighet med 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesberedningen har genomfört en enkät i syfte att få fram underlag om 
uppdragens omfattning inför nästa mandatperiod. Enkäten ställdes till alla 
förtroendevalda med hel- eller deltidsarvoderade uppdrag. Utifrån resultatet i enkäten 
beslutade arvodesberedningen den 4 april 2022 att föreslå kommunfullmäktige att 
höja arvodet för gruppledare till 8 procent av heltidsarvodet för övriga kommunalråd 
från och med den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 180 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Arvodesberedningen 2022-04-04, § 5 
Rapport: Sammanställning av enkät om arvoden och uppdrag, 2022-02-07 
Arvodesberedningen 2021-09-20, § 5 

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 
Gruppledare, Kommunledningskontorets: kansliet Service: lönecenter 
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§ 180 Dnr 2022-00291 
Höjning av arvode för gruppledare 2023 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer arvodet för gruppledare till åtta procent av 
heltidsarvodet för övriga kommunalråd, att gälla från och med 1 januari 2023.  

Den ökade kostnaden arbetas in i kommunbudget 2023, plan 2024–2025. 

Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda uppdateras i enlighet med 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesberedningen har genomfört en enkät i syfte att få fram underlag om 
uppdragens omfattning inför nästa mandatperiod. Enkäten ställdes till alla 
förtroendevalda med hel- eller deltidsarvoderade uppdrag. Utifrån resultatet i enkäten 
beslutade arvodesberedningen den 4 april 2022 att föreslå kommunfullmäktige att 
höja arvodet för gruppledare till 8 procent av heltidsarvodet för övriga kommunalråd 
från och med den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Arvodesberedningen 2022-04-04, § 5 
Rapport: Sammanställning av enkät om arvoden och uppdrag, 2022-02-07 
Arvodesberedningen 2021-09-20, § 5 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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Höjt arvode för gruppledare 2023 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer arvodet för gruppledare till åtta procent av heltidsarvodet för övriga 
kommunalråd, att gälla från och med 1 januari 2023.  

Den ökade kostnaden arbetas in i kommunbudget 2023, plan 2024–2025. 

Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda uppdateras i enlighet med beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesberedningen har genomfört en enkät i syfte att få fram underlag om uppdragens omfattning 
inför nästa mandatperiod. Enkäten ställdes till alla förtroendevalda med hel- eller deltidsarvoderade 
uppdrag. Utifrån resultatet i enkäten beslutade arvodesberedningen den 4 april 2022 att föreslå 
kommunfullmäktige att höja arvodet för gruppledare till 8 procent av heltidsarvodet för övriga 
kommunalråd från och med den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Arvodesberedningen 2022-04-04 § 5 
Rapport Sammanställning av enkät om arvoden och uppdrag, 2022-02-07 
Arvodesberedningen 2021-09-20, § 5 

Beslutet skickas till 
Samtliga partier, Kommunledningskontorets: kansliet Service: lönecenter 

Beskrivning av ärendet 
Arvodesberedningen beslutade den 20 september 2021att ge beredningens presidium i uppdrag att 
samordna ett arbete för att ta fram underlag till diskussion om uppdragens omfattning inför nästa 
mandatperiod. Under januari-februari genomfördes därför en enkätundersökning som samtliga 
förtroendevalda med hel- eller deltidsarvoderade uppdrag, det vill säga till ordförande, vice 
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ordförande, 2:e vice ordförande, utskottsledamöter och gruppledare, fick möjlighet att besvara. 
Däremot omfattades inte uppdrag i bolag och stiftelser av enkätundersökningen. Enkäten skickades ut 
till 47 personer som representerar 67 uppdrag.  

Den huvudsakliga frågan var ”Anser du att omfattningen på ditt uppdrag är överensstämmande med 
vad som anges i kommunens Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda?”. 75 procent av de 
svarande tycker att omfattningen på uppdraget överensstämmer med vad som anges i Riktlinjer och 
regler för förmåner till förtroendevalda. En sammanställning av enkätens frågor och svar redovisas i en 
särskild rapport. Flera synpunkter rör arvodet för gruppledare som i dag ligger på fyra procent av 
heltidsarvodet för kommunalråden. 

Arvodesberedningen har den 4 april 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja arvodet för 
gruppledare till åtta procent av heltidsarvodet för kommunalråd från och med den 1 januari 2023. 

Samråd har skett med ekonomiavdelningen och förslaget är att den ökade kostnaden, som beräknas till 
knappt 400 000 kronor, arbetas in i budgeten för 2023. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 
Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har på uppdrag av arvodesberedningen genomfört en enkät i syfte att 
följa upp de förtroendevaldas uppdrag och arvoden. Enkäten har skickats ut till 47 förtroendevalda 
som representerar 67 uppdrag. Uppdragen har endast omfattat de som är deltidsarvoderade, det vill 
säga ordförande, vice ordförande, utskottsledamöter och gruppledamöter. Däremot omfattas inte 
uppdrag i bolag och stiftelser. Enkäten har varit utsänd i två omgångar i slutet av januari och början 
av februari 2022. 

I följande redovisas enkätens frågor och en sammanställning av svaren och kommentarer. 

  



Enkäten 

 

  



Sammanställning av svaren 
Utskickad till: 47 personer hel- deltidsarvoderade (fasta årsarvoden) 

Totalt antal uppdrag: 67 

Svar 220207: 47 svar Avser 45 uppdrag. Svar skulle ges för ett uppdrag i taget. Några har inte svarat 
alls. En del har svarat på uppdrag som inte omfattas av enkäten. 

75 % av de svarande tycker att omfattningen på uppdraget överensstämmer med vad som anges i 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda.  

Här redovisas synpunkterna, vilka förändringar som föreslås och handläggarens kommentar. 

Uppdrag (% idag) Synpunkt Synpunktslämnarens 
förslag till ändring 

Svar/Kommentar 
/Åtgärd 

Gruppledare  
(4%) 

Stor skillnad i 
uppdraget som jämfört 
med regionen (4-40) 
 
Tar mer än 4%. 
 
Motsvarar snarare 25-
30% 
 
Större ansvar och 
uppdrag än vad som 
anges. 
 

Ersättning efter ansvar. 
 
 
 
Högre ersättning. 
 
Höj arvodet för 
gruppledare, sänk det för 
vice ordföranden och 
nyckla ut arvodet för 
gruppledare efter antal 
mandat. 

 

Ledamot ksau 
(40%) 
 

Kräver mycket tid för 
inläsning och 
engagemang. 
 

  

Ersättare ksau  
(5%) 

För lågt i förhållande till 
arbetet som krävs. 

Ersättning enligt rimligt 
ansvar. 
 

 

Ersättare ksau  
(5%) 

Täcker inte 
semesterersättning. 

 Ersättning för 
förlorad 
semesterersättning 
kan begäras 
separat utöver 
arvodet. 

2:e vice 
ordförande VO 
(10%) 
 

Speglar inte 
arbetsinsatsen. 

Högre arvode eller ett 
extra inläsningsarvode. 

 

Au-ledamot FG 
(4%) 
 

Motsvarar inte den 
ledighet som krävs 

Behöver uppgraderas (9-
10%) 

 

Ordförande GA 
(30%) 
 

Borde vara samma som 
IF och FG (35%) 

  

Ordförande BN 
(35%) 

Kräver mer än arvodets 
storlek. Går inte att 
kombinera med civilt 
arbete. 

  



Ordförande FG 
(35%) 

Publikt, tidskrävande. 
Uppstyckad tid. Jmfr 
andra ordf uppdrag? 
Är i underkant jämfört 
med uppdraget som 
KF-ordf. 

Behöver inte ändras.  

Ordförande VO 
(30%) 

Omfattande uppdrag. 
Tillgänglig dygnet runt. 
Insikt i stor mängd 
lagstiftning, 
organisationsteori och 
styrmetodik. 

Ersättningar för 
ordförandeuppdrag bör 
uppgå till åtminstone 
halvtidstjänster för att 
möjliggöra att man kan ha 
uppdraget utan att ha ett 
annat jobb vid sidan av. 
Den nuvarande strukturen 
gör det svårt att fokusera 
på det på heltid och det är 
samtidigt svårt att ta ett 
annat heltidsjobb.  
Höj ordförande VO till 
35% (verksamheten och 
budget har ökat). 
 

 

Vice ks au 
(KR) 
 

För mycket betalt. 
 

  

Ordf MH 
(25%) 

Omfattande lagstiftning 
och komplexa ärenden. 

Idag blandas ärenden 
från Byggnadsnämnden 
in med ärenden som Miljö 
o Hälsoskydd har. Då vi 
har helt olika 
lagstiftningar, ser jag 
ingen vits med 
sammanslagning och 
ihopblandning av 
nämndernas ärenden och 
arbeten 
 

 

Ordf 
kommunrevisionen 
(15%) 

Tar mer än 15 % i tid Ja, arvodet borde ligga 
mer i paritet med övriga 
ordföranden eller 
åtminstone 18 procent 
som övriga vice 
ordförandena har. 
 

 

V ordf ÖN  
(10%) 

Arbetsuppgifterna 
överensstämmer. 
Arvoderingen är för hög 
(kolla nämnd) Korta 
sammanträden, lite 
material och partiernas 
frågor mindre 
framträdande.  
 

Återgå till 5%. Ändringen till 10 % 
skedde i samband 
med bildandet av 
den gemensamma 
nämnden. 

 

 



 

Synpunkt Svar/kommentar 
Sänkning av mötesarvoden och kf inför 
2023 är inte ok. Frångår reglerna. 

Reglerna har ändrats inför 2023 för att på 
ett kostnadsneutralt sätt ge utrymme för att 
ersätta viss del av förlorad arbetsinkomst. 

En annan policy och ersättning för uppdrag 
utanför kommunen. Ska gälla detsamma för 
fasta arvoden. 
 

Årsarvode: Ingår i det fasta arvodet oavsett 
var aktiviteten sker. Traktamente vid 
övernattning. 
 
Dagarvoderade kan få ersättning efter 
beslut. 
 
Ingen skillnad var aktiviteten sker.  

Hur det politiska uppdraget påverkar min 
pension känns ogenomträngligt. 

Förtydliga informationen! 

Reglerna är tydliga och beloppen 
förmånliga. Arvodesberedningen har gjort 
ett gott arbete. 

 

Ersättning för barnomsorg utifrån 
professionella nanny-firmor, även hämtning 
på förskola. 

Idag 110kr/timme. Vid en jämförelse ligger 
företag som erbjuder tjänsten högre (fr 147 
kr/timme). 
 

Utskottsledamöter som inkallas för 
delegerat ordförandebeslut i individärenden 
erhåller mötesarvode (dagarvode). 
 

Finns med i regelverket från 2023. 

Arvodena för 1:e och 2:e vice ordföranden 
är generellt för höga. 
 

 

Koppla arvodena till riksdagsmannaarvodet 
och följa dessa uppräkningar. 
 

 

Ersättningarna är (för) generösa. 
Tidsmässigt är det säkert korrekt men finns 
risk att söka uppdragen för pengarna och 
inte för sitt politiska engagemang. 
 

 

Då Byggnadsnämnden resp. Miljö o 
Hälsoskydd är två myndighetsnämnder med 
radikalt olika lagstiftningar, ser jag att 
nuvarande organisation förfelar sitt syfte 
 

Inte aktuellt med någon förändring. 

Förlorad arbetsförtjänst är en självklarhet 
och lagstadgat att få utbetalt. Varför åligger 
denna hantering KS, de har väl väsentligt 
viktigare frågor att lösa? Hanteringen av 
förlorad arbetsförtjänst bör en tjänsteperson 
klara av att hantera. 
 

Detta kommer att hanteras på ett annat sätt 
fr.o.m. nästa mandatperiod. Ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst regleras i det nya 
regelverket och en tjänst (e-tjänst?)för 
ansökan kommer att införas och detta 
kommer då att hanteras av förvaltningen. 
KS uppgift blir att tolka hur reglerna ska 
tillämpas om det finns skäl till det. 
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§ 141 Dnr 2021-00882 
Översyn av sammanträdesplanering för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapporten Översyn av sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 
2022-04-27, och gör inga ändringar av sammanträdesplaneringen med anledning av 
översynen. 

Kommunfullmäktige förklarar uppdraget att se över sammanträdesdagarna givet 
2018-11-06, § 191, som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 6 november 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samråd med kommunfullmäktiges presidium se över hur sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
förläggas för att skapa ett bättre flöde av ärenden mellan sammanträden. 

Uppdraget gavs mot bakgrund av att kommunledningskontoret då såg att det inte är 
optimalt att sammanträdesdagarna är förlagda enligt den princip som gäller i dag, det 
vill säga att: 

− kommunfullmäktige har sammanträde andra tisdagen varje månad. 

− kommunstyrelsen har sammanträde en gång i månaden på tisdagar 

− kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde alla tisdagar utom den 
tisdag då kommunstyrelsen har sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 185 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Översyn av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 126 
Kommunfullmäktige 2018-11-06, § 191 

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 
Kommunledningskontoret: kansliet 
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§ 185 Dnr 2021-00882 
Översyn av sammanträdesplanering för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapporten Översyn av sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 
2022-04-27, och gör inga ändringar av sammanträdesplaneringen med anledning av 
översynen. 

Kommunfullmäktige förklarar uppdraget att se över sammanträdesdagarna givet 
2018-11-06, § 191, som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 6 november 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samråd med kommunfullmäktiges presidium se över hur sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
förläggas för att skapa ett bättre flöde av ärenden mellan sammanträden. 

Uppdraget gavs mot bakgrund av att kommunledningskontoret då såg att det inte är 
optimalt att sammanträdesdagarna är förlagda enligt den princip som gäller i dag, det 
vill säga att: 

 kommunfullmäktige har sammanträde andra tisdagen varje månad. 

 kommunstyrelsen har sammanträde en gång i månaden på tisdagar 

 kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde alla tisdagar utom den 
tisdag då kommunstyrelsen har sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Översyn av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 126 
Kommunfullmäktige 2018-11-06, § 191 

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

Översyn av sammanträdesplanering för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapporten Översyn av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 2022-04-27 och gör inga ändringar av 
sammanträdesplaneringen med anledning av översynen. 

Kommunfullmäktige förklarar uppdraget att se över sammanträdesdagarna givet 2018-11-06 § 191 
som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 6 november 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med 
kommunfullmäktiges presidium, se över hur sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan förläggas för att skapa ett bättre flöde av 
ärenden mellan sammanträden. 

Uppdraget gavs mot bakgrund av att kommunledningskontoret då såg att det inte är optimalt att 
sammanträdesdagarna är förlagda enligt den princip som gäller idag, alltså: 

- kommunfullmäktige har sammanträde andra tisdagen varje månad. 

- kommunstyrelsen har sammanträde en gång i månaden på tisdagar 

- kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde alla tisdagar utom den tisdag då 
kommunstyrelsen har sammanträde 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Översyn av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott, 2022-04-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 126 
Kommunfullmäktige 2018-11-06, § 191 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 
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Beskrivning av ärendet 
Hösten 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med 
kommunfullmäktiges presidium, se över hur sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan förläggas för att skapa ett bättre flöde av 
ärenden mellan sammanträden. 

Kommunledningskontoret konstaterade i den tjänsteskrivelse som togs fram i samband med att 
uppdraget gavs, att det inte är optimalt att sammanträdesdagarna är förlagda enligt den princip som 
gäller idag, alltså att kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde alla tisdagar i månaden förutom 
den tisdag då kommunstyrelsen har sammanträde samt att kommunfullmäktige har sammanträde andra 
tisdagen i varje månad. 

Kommunledningskontoret har gjort en utredning av konsekvenser för olika lösningar rörande hur 
sammanträdesdagarna skulle kunna förläggas i syfte att uppnå målet med ett bättre flöde av ärenden 
mellan sammanträden. Med bakgrund i översynen kan kommunledningskontoret konstatera att det inte 
finns tillräckliga skäl för att göra förändringar i sammanträdescykeln för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns för- och nackdelar med alla 
alternativ. 

Störst påverkan skulle eventuella förändringar få på kommunfullmäktiges sammanträdescykel. Om 
kommunfullmäktiges sammanträdescykel skulle förändras så att sammanträdet förläggs till den sista 
tisdagen i varje månad skulle en sammanträdescykel rymmas inom en kalendermånad. Ärenden skulle 
därmed inte bli liggande i väntan på avslut efter kommunstyrelsens sammanträde i juni respektive 
december, vilket är fallet med nuvarande ordning. 

Även om sammanträdet förläggs till den tredje tisdagen i månaden, skulle ärenden hinna med ett avslut 
innan sammanträdesupphållet i juli och januari vilket var ett av de ursprungliga syftena med att 
kommunledningskontoret bad om uppdraget med att se över sammanträdescykeln. 

Om kommunfullmäktiges sammanträden skulle förläggas i slutet av månaden skulle det dock få stor 
påverkan på sammanträdena i juni respektive i december där sammanträdenas placering i månaden 
skulle behöva avvika från en ordinarie planeringen eller planeras in på ett sätt som inte är optimalt 
utifrån helgdagar i samband med jul eller utifrån semesterplanering. 

Mot bakgrund av översynens resultat förordar kommunledningskontoret inte att det görs några 
förändringar av sammanträdesdagarna. 

Varken kommunfullmäktiges presidium eller kommunstyrelsens arbetsutskott har efter samverkan sett 
anledning till några ändringar. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör. 
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 Bakgrund och uppdrag 

Hösten 2018 gav kommunfullmäktige, kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med 
kommunfullmäktiges presidium, se över hur sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
förläggas för att skapa ett bättre flöde av ärenden mellan sammanträden. 

Kommunledningskontoret konstaterade i den tjänsteskrivelse som togs fram i 
samband med att uppdraget gavs, att det inte är optimalt ur demokratisynpunkt att 
sammanträdesdagarna är förlagda enligt den princip som gäller idag, alltså att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde alla tisdagar i månaden förutom 
den tisdag då kommunstyrelsen har sammanträde samt att kommunfullmäktige har 
sammanträde andra tisdagen i varje månad. 

Kommunledningskontoret konstaterar: 

Genom förändring av upplägget till att kommunfullmäktiges möten skulle förläggas 
till sista tisdagen i månaden i stället för andra tisdagen i månaden, med undantag för 
sammanträdet inför juluppehåll, skulle inte bara den totala beslutsprocessen 
effektiviseras genom ett bättre flöde i beredningen, det skulle också frigöra 
ytterligare tid till förvaltningen i handläggningen av ärenden. 

Sammanträdesplaneringen påverkar med andra ord såväl kommunstyrelsens 
förvaltnings beredning av ärenden, som hur lång tid, ledamöterna i kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige har på sig att läsa in sig på ärenden.  

Utöver det har de sammanträden med arbetsutskottet som är förlagda sist i en 
sammanträdescykel ofta fler ärenden än sammanträden tidigare i cykeln. 
Kommunledningskontoret ser därför även att det finns behov av att titta på möjliga 
förändringar av sammanträdescykeln som skulle ge ett bättre flöde mellan 
arbetsutskottets tre sammanträden. 

Även fördelningen av ärenden mellan kommunfullmäktiges sammanträden är ojämnt 
med en större mängd ärenden under våren och slutet av året än under augusti och 
mitten av hösten. De senaste åren har sammanträden med kommunfullmäktige i 
augusti och oktober ställts in på grund av för få ärenden att behandla, samtidigt som 
andra sammanträden under året har fått avslutas innan alla ärenden har behandlats. 
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 Förutsättningar 

2.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Dagens förutsättningar för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) är att utskottet 
sammanträder tre gånger i månaden. Den dag i månaden då kommunstyrelsen har 
sammanträde har KSAU sammanträdesuppehåll. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden regleras inte i reglemente eller på 
annat sätt genom något politiskt beslut. Antalet sammanträdesdagar och hur de 
förläggs beslutas i stället årligen genom ett särskilt beslut i och med att utskottet 
fastställer sina sammanträdesdagar för det kommande året. 

På alla sammanträdestillfällena behandlas ärenden som antingen ska beslutas av 
KSAU, av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

På det KSAU-sammanträde som äger rum en vecka innan kommunstyrelsens 
månatliga sammanträde, ska inga ärenden behandlas som behöver beslutas på 
kommunstyrelsens sammanträde, veckan därpå. I praktiken behandlas dock ofta 
ärenden så som yttranden där remitterande instans har angett en kort svarstid samt 
ärenden som bedöms så brådskande att de inte kan följa den ordinarie ärendegången. 

2.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Det regleras i 
kommunstyrelsens reglemente. När i månaden sammanträdet äger rum finns det dock 
inga bestämmelser kring. 

2.3 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige sammanträder, enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige, 
som huvudregel andra tisdagen i månaden och varje månad utom januari och juli. 

Nuvarande upplägg innebär att kommunstyrelsen i februari bereder ärenden som 
kommunfullmäktige beslutar om i månaden efter, vilket medför att 
kommunfullmäktiges beslut i samband med sommar- och juluppehåll får en lång 
fördröjning. Färdigberedda ärenden får helt enkelt vänta på kommunfullmäktiges 
beslut eftersom de ärenden som kommunstyrelsen bereder i juni tidigast kan beslutas 
av kommunfullmäktige i augusti och de ärenden som kommunstyrelsen bereder i 
december tidigast kan beslutas av kommunfullmäktige i februari året därpå.  
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 Redovisning av olika lösningar och dess 
konsekvenser 

Utifrån uppdraget kan kommunledningskontoret se nedan möjliga förändringar i 
sammanträdescykeln. Såväl nuvarande ordning som en eventuellt ny sådan har för- 
och nackdelar utifrån olika perspektiv.  

Utgångspunkten för uppdraget var att utreda vilka konsekvenser det får om cykeln 
för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
förändras så att en sammanträdescykel ryms inom en kalendermånad. Uppdraget 
bygger, för att det ska vara möjligt, på att kommunfullmäktiges sammanträde 
förläggs till den sista tisdagen i varje månad. 

Kommunledningskontoret har också undersökt möjligheten att kommunfullmäktiges 
sammanträde förläggs till den tredje tisdagen i varje kalendermånad samt på vilket 
sätt kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdescykel skulle kunna förändras för 
att flödet av ärenden mellan sammanträdena skulle bli bättre. 

3.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
I syfte att skapa ett bättre flöde av ärenden mellan arbetsutskottets tre sammanträden 
har kommunledningskontoret undersökt en lösning som innebär att utskottets 
sammanträden får lite olika inriktning på vilka ärenden som behandlas på 
sammanträdet. På ett av sammanträdena i sammanträdescykeln skulle utskottet 
kunna fokusera enkom på informations- och avstämningsärenden och på resterande 
två sammanträden behandla de ärenden som ska beslutas i kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. Upplägget skulle kunna se ut som följande: 

- Sammanträde beslut: Beslutsärenden och informationsärenden, men övervikt 
mot beslutsärenden 

- Sammanträde beslut: Beslutsärenden och informationsärenden, men övervikt 
mot beslutsärenden 

- Sammanträde information (en vecka innan kommunstyrelsen): Inga 
beslutsärenden. Endast efter godkännande är det möjligt att anmäla 
beslutsärenden till ett informationssammanträde. 

För kommunstyrelsens arbetsutskott skulle flödet kunna bli bättre mellan 
sammanträdena om de ovan beskrivna förändringarna genomförs. Om förändringarna 
ska få avsedd effekt kräver det dock planering av ärendeberedningen från 
handläggarnas sida. Här behövs också stöd och riktade utbildningsinsatser. 

Antalet sammanträden skulle totalt sett bli oförändrat. Antalet sammanträden över 
åren påverkas i stället av hur helgdagar samt övriga sammanträden planeras in. 
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Kommunledningskontoret kan dock konstatera att det inte är troligt att det skulle 
vara möjligt att genomföra en strikt förändring av inriktningen på respektive 
sammanträde. Detta eftersom det kontinuerligt kommer ärenden som behöver 
hanteras skyndsamt och behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott veckan innan 
kommunstyrelsen har sitt sammanträde. 

Enligt kommunledningskontorets bedömning skulle handläggningsprocessen och 
beslutsprocessen dock kunna bli effektivare och mer rättssäker samtidigt som det ur 
ett demokratiskt perspektiv skulle bli bättre för kommunstyrelsens ledamöter. 

3.2 Kommunstyrelsen 
Om kommunfullmäktiges sammanträde ska kunna förläggas sista tisdagen i månaden 
så som utgångspunkten i uppdraget, behöver kommunstyrelsens sammanträde i 
möjligaste mån förläggas till andra tisdagen i månaden. Förslaget får inga direkta 
konsekvenser för kommunstyrelsen utöver att kommunstyrelsen kan komma att 
behöva sammanträda även de veckor då skolorna i Kungsbacka kommun har 
sportlov, påsklov och höstlov. 

Ett förändrat flöde för kommunstyrelsens arbetsutskott skulle med största sannolikhet 
påverka kommunstyrelsen positivt i den bemärkelsen att handlingar i ett färre antal 
ärenden skickas ut efter ordinarie utskick av handlingar. 

3.3 Kommunfullmäktige 
Om kommunfullmäktiges sammanträdescykel skulle förändras så att sammanträdet 
förläggs till den sista tisdagen i varje månad skulle en sammanträdescykel rymmas 
inom en kalendermånad. Ärenden skulle därmed inte bli liggande i väntan på avslut 
efter kommunstyrelsens sammanträde i juni respektive december, vilket är fallet med 
nuvarande ordning. 

Även om sammanträdet förläggs till den tredje tisdagen i månaden, skulle ärenden 
hinna med ett avslut innan sammanträdesupphållet i juli och januari vilket var ett av 
de ursprungliga syftena med att kommunledningskontoret bad om uppdraget med att 
se över sammanträdescykeln. 

Om kommunfullmäktiges sammanträden skulle förläggas i slutet av månaden skulle 
det få störst påverkan vid sammanträdena i juni respektive i december. 

3.3.1 Junisammanträdet 
För junisammanträdet skulle konsekvensen bli att sammanträdet förläggs efter 
midsommarhelgen eller i midsommarveckan. Det skulle kunna komma att påverka 
semesterledigheter som i så fall behöver senareläggas. 

För budget- och ekonomiuppföljningsprocessen är en förändring av 
sammanträdesdag för kommunfullmäktige troligtvis nödvändig. Enligt förslag i 
betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 2021:75) ska kommunfullmäktige 
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behandla delårsrapporten för april senast vid utgången av juni. I Kungsbacka 
behandlar kommunfullmäktige endast delårsrapporten per augusti, medan 
delårsrapporten per april har behandlats av kommunstyrelsen som slutlig instans. 

Om förslagen i betänkandet, som nyligen varit ute på remiss, blir verklighet skulle 
kommunfullmäktige behöva behandla även delårsrapporten per april. Eftersom 
rapporten ska behandlas senast vid utgången av juni, behöver kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni förläggas i slutet av månaden så att såväl kommunstyrelsens 
arbetsutskott som kommunstyrelsen hinner behandla rapporten först. 

Om kommunfullmäktiges sammanträdet planeras in som idag, alltså den andra 
tisdagen i juni, krävs att ekonomirapporten behandlas utanför den ordinarie 
ärendeberedningsprocessen för att beslut ska kunna tas i tid. Det betyder exempelvis 
att underlag kan behöva skickas ut ofärdigt eller att underlaget inte är komplett vid 
det ordinarie utskicket. 

Såväl den tredje som den fjärde veckan i juni är utifrån det perspektivet att föredra 
eftersom det skapar förutsättningar för såväl förvaltningen att ta fram en kvalitativ 
rapport, som för ledamöter att kunna sätta sig in i redovisningen. 

Det är dock även möjligt att besluta att delårsrapporter inte bereds i 
kommunstyrelsens arbetsutskott utan går direkt till kommunstyrelsen för att sedan 
beslutas i kommunfullmäktige. På så vis skulle beredningstiden bli kortare och 
kommunfullmäktiges sammanträde skulle kunna förläggas tidigare i juni månad än 
fallet enligt nuvarande ordning. 

3.3.2 Decembersammanträdet 
Vid decembersammanträdet brukar kommunfullmäktige behandla taxor med avgifter 
som ska träda i kraft vid årsskiftet. Vid valår väljer kommunfullmäktige vid 
decembersammanträdet, ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser. 

Om sammanträdet förlades senare i december skulle antingen processen för när 
ledamöter utses, behöva tidigareläggas så att valen gjordes vid 
novembersammanträdet, eller så skulle decembersammanträdet behöva förläggas 
tidigare i månaden de år det är valår. Konsekvensen skulle annars bli att efterarbetet 
med valärendena inte hinns med innan de nya nämnderna ska tillträda. 

När det gäller antagande av taxor och avgifter är det möjligt att planera så att dessa 
kan behandlas av kommunfullmäktige på novembersammanträdet, alltså ungefär två 
veckor tidigare än i dagsläget. 

Om decembersammanträdet skulle planeras till exempelvis veckan innan julhelgen, 
skulle det medföra att ärenden kan avslutas innan juluppehållet i stället för som i 
dagsläget, tidigast i februari. En sådan förändring skulle dock även innebära 
utmaningar. Inte minst vad gäller justeringen av protokollet som i så fall skulle 
behöva ske under dagarna mellan jul och nyår, något som varken är optimalt för 
ledamöter eller för förvaltning. Detsamma gäller expedieringen av besluten som 
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också skulle behöva äga rum i mellandagarna, med följden att kommuniceringen av 
beslut som rör invånare skulle bli lidande. 

För att råda bot på problematik kring de praktiska aspekterna av 
kommunfullmäktiges sammanträde i december skulle det vara möjligt att förlägga 
sammanträdesuppehållet till december i stället för januari. Då skulle 
kommunfullmäktige sammanträda i slutet av november och i slutet av januari och 
sammanträdet i december skulle utgå. Ärenden som behöver beslutas innan årsskiftet 
skulle i så fall behöva beredas så att de kan behandlas på kommunfullmäktiges 
sammanträde sista veckan i november. Övriga ärenden som behandlats av 
kommunstyrelsen i december innan jul- och nyårshelgen skulle behandlas av 
kommunfullmäktige sista veckan i januari. På januarisammanträdet skulle 
kommunfullmäktige i så fall behandla ärenden från kommunstyrelsens 
sammanträden i både januari och december. 

För nämnderna innebär förslaget…  
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§ 126 Dnr 2021-00882 
Avstämning om uppdrag om översyn av sammanträdesplanering för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar den utredning 
som har genomförts med anledning av det av kommunfullmäktige givna uppdraget 
att se över sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppdraget omfattade att se över hur 
sammanträdesdagarna kan förläggas för att skapa ett bättre flöde av ärenden mellan 
de olika instansernas sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2018-11-09, § 191 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 191 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 
Dnr KS/2018:396 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2019: 
5 februari 13 augusti 

5 mars 10 september 
9 april 8 oktober 

7 maj 5 november 
11 juni (heldag) 10 december 

 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med kommunfullmäktiges presidium 
se över hur sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott kan förläggas utifrån kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse 2018-09-19. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utgångspunkten i planeringen av sammanträdestider finns angiven i 
kommunfullmäktiges arbetsordning, av vilken det framgår att 
kommunfullmäktige ska sammanträda andra tisdagen i månaden. Även 
kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad enligt reglemente men när 
under månaden kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
sammanträda finns inte angivet. Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska 
sammanträda. 

Under åren 2017-2018 har det blivit tydligt att förhållandet mellan 
sammanträdesdagarnas förläggande för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige skulle kunna förändras för att få en 
effektivare och mer rättssäker hantering av ärenden. Även ur demokratisynpunkt 
är det nuvarande upplägget inte optimalt då de ledamöter och ersättare som inte 
sitter med i arbetsutskott får minimal tid på sig att sätta sig in i ärenden.  

En förändring av ordningen för sammanträdesdagar påverkar många processer, 
övriga nämnder, kommunens årshjul med mera och bör därför förankras 
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ytterligare inom organisationen. Det är därmed inte möjligt att genomföra 
ändringarna utan ytterligare utredning. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 
under 2019 föreslås därför följa nuvarande ordning för sammanträdesdagar. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 256: Förslag: Kommunstyrelsen sammanträder 
följande datum 2019: 15 januari, 19 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 
27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 december. 
Beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att se över hur sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
förläggas utifrån kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-19. 
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2019: 5 februari, 5 mars, 9 
april, 7 maj, 11 juni (heldag), 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november 
och 10 december. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med kommunfullmäktiges presidium 
se över hur sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott kan förläggas utifrån kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse 2018-09-19. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02, § 342: Förslag: Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder följande datum 2019, med ändringen att 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 juni utgår och 
kommunfullmäktige sammanträder den 11 juni istället för den 13 juni: 
8, 15, 29 januari, 5, 26 februari, 5, 12, 19 mars, 2, 9, 30 april, 7, 14, 21 maj, 4, 
25 juni, 13, 20 augusti, 3, 10, 17 september, 1, 8, 15, 29 oktober, 5, 12, 19 
november, 3, 10 december.  
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2019: 22 januari, 19 februari, 
26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 
november, 17 december. 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att se över hur sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
förläggas utifrån kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-19. 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2019: 5 februari, 5 mars, 9 
april, 7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november, 10 
december. 
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med kommunfullmäktiges presidium 
se över hur sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott kan förläggas utifrån kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse 2018-09-19. 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-19, Förslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträder följande datum 2019: ,8, 15, 29 januari; 5, 26 februari; 5, 12, 19 
mars; 2, 9, 30 april;  
7, 14, 21 maj; 4, 25 juni; 13, 20 augusti; 3, 10, 17 september; 1, 8, 15, 29 
oktober; 5, 12, 19 november; 3, 10 december. 
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2019: 22 januari, 19 februari, 
26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti,  24 september, 22 oktober, 26 
november,  
17 december.  
Förslag till beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut: 
Kommundirektören får i uppdrag att se över hur sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
förläggas utifrån kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-19. 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2019: 5 februari, 5 mars, 9 
april,  
7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september, 8 oktober,  5 november, 10 
december. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med kommunfullmäktiges presidium 
se över hur sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott kan förläggas utifrån kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse 2018-09-19. 
Schema över sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019 enligt förslag till beslut 

 
Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Räddningstjänstförbundet StorGöteborg, GR 
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§ 142 Dnr 2022-00390 
Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2023: 10 januari, 21 februari, 21 
mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november. 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2023: 7 februari, 7 mars, 4 april, 
9 maj, 14 juni, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november, 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
fastställer varje år kommande års sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen 
av sammanträdesdagar finns angiven i kommunfullmäktiges arbetsordning. I den 
framgår det att kommunfullmäktige som huvudregel sammanträder andra tisdagen i 
månaden. 

Även kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad enligt reglemente. När 
under månaden kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
sammanträda finns däremot inte angivet. Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska 
sammanträda. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 186 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-03 
Kalender över sammanträdesdagar 2023 för KSAU, KS och KF 

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 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 186 Dnr 2022-00390 
Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande datum 2023: 17, 24 och 31 
januari; 7, och 28 februari; 7, 14 och 28 mars; 4 och 18 april; 2, 9, 16, 23 maj; 7 juni; 
15 och 22 augusti; 5, 12, och 19 september; 3, 10 och 17 oktober; 7, 14, 21 
november; 5, 12 och 19 december. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2023: 10 januari, 21 februari, 21 
mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2023: 7 februari, 7 mars, 4 april, 
9 maj, 14 juni, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november, 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
fastställer varje år kommande års sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen 
av sammanträdesdagar finns angiven i kommunfullmäktiges arbetsordning. I den 
framgår det att kommunfullmäktige som huvudregel sammanträder andra tisdagen i 
månaden. 

Även kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad enligt reglemente. När 
under månaden kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
sammanträda finns däremot inte angivet. Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska 
sammanträda. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-03 
Kalender över sammanträdesdagar 2023 för KSAU, KS och KF 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande datum 2023: 17, 24 och 31 januari; 7, och 28 
februari; 7, 14 och 28 mars; 4 och 18 april; 2, 9, 16, 23 maj; 7 juni; 15 och 22 augusti; 5, 12, och 19 
september; 3, 10 och 17 oktober; 7, 14, 21 november; 5, 12 och 19 december. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2023: 10 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 30 
maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2023: 7 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj, 14 juni, 15 
augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november, 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer varje år, 
kommande års sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns 
angiven i kommunfullmäktiges arbetsordning. I den framgår det att kommunfullmäktige som 
huvudregel sammanträder andra tisdagen i månaden. 

Även kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad enligt reglemente. När under månaden 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda finns däremot inte angivet. 
Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska sammanträda. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-03 

Kalender över sammanträdesdagar 2023 för KSAU, KS och KF 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder; kommunledningskontoret: ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för år 2022 följer i allt väsentligt tidigare års sammanträdesstruktur. 

I planeringen av sammanträdesdagarna har även hänsyn tagits till andra beslutande organs 
sammanträdesdagar. Därför sammanträder kommunfullmäktige enligt kommunledningskontorets 
förslag för sammanträdesdagar 2023, på en onsdag i juni och en torsdag i december. Hänsyn har även 
tagits till när skolorna i Kungsbacka kommun har lov. Utgångspunkten i planeringen av 
sammanträdesdagar är annars att kommunfullmäktige, sammanträder andra tisdagen i månaden.  

Ekonomiuppföljning och kommunbudget är inplanerad för behandling följande sammanträdesdagar: 
Årsredovisning 2021 och interkontrollrapport i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 mars, i 
kommunstyrelsen den 21 mars och i kommunfullmäktige den 4 april. 

Internkontrollplan i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 juni och i kommunstyrelsen den 20 juni. 
Ombudgetering och resultatfonder är inplanerad för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 
28 mars, i kommunstyrelsen den 25 april och i kommunfullmäktige den 9 maj. 

Kommunbudget är inplanerad för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj, i 
kommunstyrelsen den 30 maj och i kommunfullmäktige den 14 juni. 

Apriluppföljningen är inplanerad i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 maj, i kommunstyrelsen 
den 30 maj och i kommunfullmäktige den 14 juni. 

Delårsbokslutet är inplanerat i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 oktober, i kommunstyrelsen den 
24 oktober och i kommunfullmäktige den 7 november. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Kommunstyrelsen Datum  
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§ 143 Dnr 2022-00342 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26. 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens reglemente antogs senast den 4 maj 2021. Efter senaste 
antagandet har det framkommit behov av två tillägg. Det har införts en ny lag 
(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, även kallad 
”visselblåsarlagen” som bland annat innebär att Kungsbacka kommun senast den 17 
juli 2022 måste inrätta en kanal för rapportering av missförhållanden. Kanalen 
kommer att vara organisatoriskt inordnad under kommunstyrelsen. Ett tillägg görs i 
reglementet så att detta ansvar framgår. 

I Kungsbacka kommun har det sedan länge varit praxis att kommunstyrelsen i vissa 
fall beslutar om stöd i form av sponsring. Uppdraget har dock inte tidigare framgått 
av kommunstyrelsen reglemente varför en kompletterande skrivning nu läggs till. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 187 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26, med markerade ändringar. 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81 

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 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: kansliet 
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§ 187 Dnr 2022-00342 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens reglemente antogs senast den 4 maj 2021. Efter senaste 
antagandet har det framkommit behov av två tillägg. Det har införts en ny lag i 
Sverige, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, även kallad ”visselblåsarlagen” som bland annat innebär att 
Kungsbacka kommun senast den 17 juli 2022 måste inrätta en kanal för rapportering 
av missförhållanden. Kanalen kommer att vara organisatoriskt inordnad under 
kommunstyrelsen. Ett tillägg görs i reglementet så att detta ansvar framgår. 

I Kungsbacka kommun har det sedan länge varit praxis att kommunstyrelsen i vissa 
fall beslutar om stöd i form av sponsring. Uppdraget har dock inte tidigare framgått 
av kommunstyrelsen reglemente varför en kompletterande skrivning nu läggs till.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26, med markerade ändringar. 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81, upphör samtidigt 
att gälla 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan kommunstyrelsens reglemente antogs den 4 maj 2021 har det kommit fram behov av två tillägg.  

Det har införts en ny lag i Sverige, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, även kallad ”visselblåsarlagen”. Lagen innebär bland annat att Kungsbacka kommun 
senast den 17 juli 2022 måste inrätta en kanal för rapportering av missförhållanden. Kanalen kommer 
att vara organisatoriskt inordnad under kommunstyrelsen. Ett tillägg görs till reglementet så att det 
framgår. 

I Kungsbacka kommun har det sedan länge varit praxis att kommunstyrelsen i vissa fall beslutar om 
stöd i form av sponsring. Det har dock inte tidigare framgått av kommunstyrelsen reglemente. Det 
läggs därför till en skrivelse i reglementet för att förtydliga detta.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26, med markerade ändringar. 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: kansliet 
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Beskrivning av ärendet 
Det förs in två nya formuleringar i reglementet för kommunstyrelsen. Den ena beror på ny lagstiftning 
och den andra syftar till att formalisera en ordning som sedan lång tid tillbaka gäller i Kungsbacka 
kommun. 

Visselblåsarfunktion 
Det har införts en ny lag i Sverige, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, även kallad ”visselblåsarlagen”. Syftet med lagen är att underlätta att rapportera om 
missförhållanden som man har kommit i kontakt med genom sitt arbete. Lagen innehåller bl.a. ett krav 
på att alla verksamhetsutövare som har fler än 50 anställda ska ha egna rapporteringskanaler och 
förfaranden för rapportering och uppföljning.  

Rapporteringskanalen ska enligt visselblåsarlagen bemannas av oberoende och självständiga personer. 
Dessa personer ska ta emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer, följa upp det som 
rapporteras och lämna återkoppling om uppföljningen till de rapporterande personerna.  

För att säkerställa personernas oberoende från den ordinarie linjeorganisationen är det lämpligt att de 
organisatoriskt är inordnade under kommunstyrelsen.  

Därför läggs följande punkt till under § 9 Personal  

”9. ansvara för kommunens rapporteringskanal för missförhållanden enligt lagen (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden” 

Arbetet med att utforma och införa rapporteringskanalen pågår och bedöms bli färdigt i god tid tills 
lagkravet träder i kraft den 17 juli 2022. Enligt gällande reglemente är kommunstyrelsen ansvarig för 
uppgifter som inte har lagts på annan nämnd. Kommunstyrelsen är därför ansvarig för 
rapporteringskanalen även om det skulle dröja mellan det att organisationen införs och att 
reglementsändringen träder i kraft.  

Beslut om sponsring 
Som utgångspunkt är det nämnden för Kultur & Fritid som ansvarar för stöd till studieförbund, idrotts- 
och kulturföreningar, idéburna föreningar samt aktörer som bedriver kulturverksamhet. I vissa fall är 
det dock angeläget att kommunstyrelsen kan besluta om att sponsra sådant som bedöms som särskilt 
varumärkesstärkande för kommunen. Sponsringen följer de kommunalrättsliga principer som gäller för 
föreningsbidrag, och begreppet sponsring sikte på att det varumärkesstärkande elementet för 
kommunen. Därför föreslås att följande strecksats läggs till under § 10 Ekonomi, 2 p 

”- besluta om föreningsbidrag i form av sponsring” 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller andra 

författningar och i Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för uppgifter som inte 

lagts på annan nämnd. 

 

§ 1  Verksamhetsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för att leda, 
samordna och följa kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska ha fokus på 

- Utveckling av kommungemensamma frågor 
- Strategisk styrning 
- Strategiskt stöd 
- Uppsikt över nämnder och gemensamma nämnders verksamhet. 
- Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
kommunfullmäktige. 

 

§ 2 Ledningsfunktion och styrfunktion 

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls som ger effekter på helheten. 

 

§ 3 Övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska 

1. 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,  

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,  
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan 

lag eller författning,  
4. ha övergripande ansvar för kommuninvånarnas säkerhet och trygghet samt ansvar för politisk 

ledning, samverkan, samordning och uppföljning av kommunens säkerhets- och beredskapsarbete. 
5. ansvara för kommunövergripande informationssystem, 
6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,  
7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,  
8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
9. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar,  
10. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare,  
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen.  
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§ 4 Anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

 
§ 5 Styrdokument och kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram kommungemensamma styrdokument om inte någon annan 
nämnd har utsetts till ansvarig. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 
tillgänglig i lagstadgad form. 

 
§ 6 Etablerings- och integrationsverksamhet 

Kommunstyrelsen leder, beslutar och samordnar en sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet 
för nyanlända invandrare och ensamkommande barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda etablerings- 
och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 

 
§ 7 Beredning av ärenden och verkställighet av beslut 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt 
någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden till annan nämnd. 

Om kommunfullmäktige inte beslutat annat, verkställer kommunstyrelsen kommunfullmäktiges beslut. 

 
§ 8 Redovisning av ej besvarade motioner 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. 

 

§ 9 Personal 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, innefattande följande uppgifter: 

1. genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare 

2. förhandla för kommunen enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ 
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

4. besluta i pensionsfrågor för kommunens anställda och förtroendevalda 
5. besluta om stridsåtgärd 
6. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
7. besluta i ärenden rörande anställning och fastställande av anställningsvillkor samt instruktion för 

kommundirektör. 
8. besluta i ärenden rörande anställning och fastställande av anställningsvillkor för förvaltningschefer. 
9. ansvara för kommunens rapporteringskanal för missförhållanden enligt lagen (2021:890) om skydd 

för personer som rapporterar om missförhållanden. 
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§ 10 Ekonomi 

Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de föreskrifter kommunfullmäktige har 
bestämt. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som 
behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att 
- underhålla och förvalta kommunens fasta egendom som inte fördelats till annan nämnd, 
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel 

som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
- Besluta om föreningsbidrag i form av sponsring. 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts 
till pensionsförpliktelser. 

Kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt. 

Kommunstyrelsen får omfördela medel som anslagits till nämnder inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer. 

Kommunstyrelsen ska också 

1. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 
2. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning,  
3. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning. 
 

§ 11 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  
4. två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,  
5. en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt  

9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,  
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda program 
och direktiv. 
 

§ 12 Processbehörighet  

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon 
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige. Detta gäller 
också mål där någon har begärt laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 
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§ 13 Krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap i lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap.  

Kommunstyrelsen utser ledamot i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara med 
mera. 
 

§ 14 Pensionsmyndighet 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet vad avser de förtroendevalda politikernas pensionsbestämmelser. 
 

§ 15 Arkivmyndighet  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av kommunfullmäktige 
antaget reglemente för arkivmyndigheten samt i riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 
 

§ 16 Kommunstyrelsens ansvar för egna verksamheter: 

1. översiktlig fysisk planering (inklusive planprogram och större lokaliseringar) 
2. planbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900)  
3. operativt ansvar för kommunens planverksamhet 
4. exploatering och plangenomförande 
5. näringslivsfrågor 
6. markfrågor: arrende, köp och försäljning av fastigheter, markförvaltning, företräda kommunen i 

lantmäterifrågor och i plan- och byggfrågor samt ärenden som är jämförliga med dessa 
7. strategiskt arbete inom naturvård samt svara för kommunens engagemang i regional och lokal 

miljöövervakning 
8. strategisk trafik- och infrastrukturplanering 
9. såsom innehavare av anläggning ansvara för planering och kontroll av säkerhet mot person- och 

sakskada på grund av el. 
 

§ 17 Kommunfullmäktiges delegering 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. samordning av kommunens yttranden vid prövning av tillstånd för täktverksamhet 
2. för en tid av högst tjugofem (25) år utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet och/eller 

byggnad som tillhör kommunen 
3. ingå servitutsavtal 
4. upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer 

beträffande belopp och villkor i övrigt 
5. köpa eller sälja fastighet, eller del av fastighet, upp till ett maximalt belopp av 50 miljoner kronor, i 

varje enskilt ärende. I begreppen köpa och sälja ingår inlösen i plangenomförande syfte samt 
expropriation 

6. besluta i ärenden om markanvisningar 
7. fastställa försäljningspris vid försäljning av kommunal industrimark och tomtmark 
8. handlägga ärenden angående gatukostnad och gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) 
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9. fastställa ersättningen för samt träffa avtal om parkeringsavlösen 
10. ge tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt 1 § lagen (1970:498) om skydd för 

vapen och vissa andra officiella beteckningar 
11. beslut om förbud mot eldning utomhus (förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 2 kap. 7 §) 
12. avge yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 
13. tolka Kungsbacka kommuns bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda och hantera 

frågeställningar om dess tillämpning 
14. kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 
§ 18 Kommunalråd 

Av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd ska ägna sin tid åt uppdrag för kommunen och är ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kommunalråd ska vara tillgängliga för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och arbetstagare. 

Kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnderna erhålla den information och de underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Kommunalrådens arbetsuppgifter och ansvarsfördelning fastställs i särskilt beslut inför varje ny 
mandatperiod. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intresse och ta initiativ i dessa frågor samt att vid höjd beredskap fatta 
nämndövergripande beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige dag månad 2022 § xx, Dnr KS 2022-

00342 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller andra författningar och i 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 
kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar 
också för uppgifter som inte lagts på annan nämnd. 

 

§ 1  Verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för att leda, 
samordna och följa kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska ha fokus på 

- Utveckling av kommungemensamma frågor 
- Strategisk styrning 
- Strategiskt stöd 
- Uppsikt över nämnder och gemensamma nämnders verksamhet. 
- Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
kommunfullmäktige. 

 

§ 2 Ledningsfunktion och styrfunktion 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls som ger effekter på helheten. 

 

§ 3 Övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska 

1. 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,  

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,  
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan 

lag eller författning,  
4. ha övergripande ansvar för kommuninvånarnas säkerhet och trygghet samt ansvar för politisk 

ledning, samverkan, samordning och uppföljning av kommunens säkerhets- och beredskapsarbete. 
5. ansvara för kommunövergripande informationssystem, 
6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,  
7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,  
8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
9. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar,  
10. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare,  
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen.  
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§ 4 Anslagstavla och webbplats 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

 

§ 5 Styrdokument och kommunal författningssamling 
Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram kommungemensamma styrdokument om inte någon annan 
nämnd har utsetts till ansvarig. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 
tillgänglig i lagstadgad form. 

 

§ 6 Etablerings- och integrationsverksamhet 
Kommunstyrelsen leder, beslutar och samordnar en sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet 
för nyanlända invandrare och ensamkommande barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda etablerings- 
och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 

 

§ 7 Beredning av ärenden och verkställighet av beslut 
Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt 
någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden till annan nämnd. 

Om kommunfullmäktige inte beslutat annat, verkställer kommunstyrelsen kommunfullmäktiges beslut. 

 

§ 8 Redovisning av ej besvarade motioner 
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. 

 

§ 9 Personal 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, innefattande följande uppgifter: 

1. genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare 

2. förhandla för kommunen enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ 
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

4. besluta i pensionsfrågor för kommunens anställda och förtroendevalda 
5. besluta om stridsåtgärd 
6. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
7. besluta i ärenden rörande anställning och fastställande av anställningsvillkor samt instruktion för 

kommundirektör. 
8. besluta i ärenden rörande anställning och fastställande av anställningsvillkor för förvaltningschefer. 
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§ 10 Ekonomi 
Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de föreskrifter kommunfullmäktige har 
bestämt. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som 
behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att 
- underhålla och förvalta kommunens fasta egendom som inte fördelats till annan nämnd, 
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel 

som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts 
till pensionsförpliktelser. 

Kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt. 

Kommunstyrelsen får omfördela medel som anslagits till nämnder inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer. 

Kommunstyrelsen ska också 

1. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 
2. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning,  
3. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning. 
 

§ 11 Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  
4. två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,  
5. en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt  

9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,  
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda program 
och direktiv. 
 

§ 12 Processbehörighet  
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon 
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige. Detta gäller 
också mål där någon har begärt laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 
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§ 13 Krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap i lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap.  

Kommunstyrelsen utser ledamot i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara med 
mera. 
 

§ 14 Pensionsmyndighet 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet vad avser de förtroendevalda politikernas pensionsbestämmelser. 
 

§ 15 Arkivmyndighet  
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av kommunfullmäktige 
antaget reglemente för arkivmyndigheten samt i riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 
 

§ 16 Kommunstyrelsens ansvar för egna verksamheter: 
1. översiktlig fysisk planering (inklusive planprogram och större lokaliseringar) 
2. planbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900)  
3. operativt ansvar för kommunens planverksamhet 
4. exploatering och plangenomförande 
5. näringslivsfrågor 
6. markfrågor: arrende, köp och försäljning av fastigheter, markförvaltning, företräda kommunen i 

lantmäterifrågor och i plan- och byggfrågor samt ärenden som är jämförliga med dessa 
7. strategiskt arbete inom naturvård samt svara för kommunens engagemang i regional och lokal 

miljöövervakning 
8. strategisk trafik- och infrastrukturplanering 
9. såsom innehavare av anläggning ansvara för planering och kontroll av säkerhet mot person- och 

sakskada på grund av el. 
 

§ 17 Kommunfullmäktiges delegering 
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. samordning av kommunens yttranden vid prövning av tillstånd för täktverksamhet 
2. för en tid av högst tjugofem (25) år utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet och/eller 

byggnad som tillhör kommunen 
3. ingå servitutsavtal 
4. upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer 

beträffande belopp och villkor i övrigt 
5. köpa eller sälja fastighet, eller del av fastighet, upp till ett maximalt belopp av 50 miljoner kronor, i 

varje enskilt ärende. I begreppen köpa och sälja ingår inlösen i plangenomförande syfte samt 
expropriation 

6. besluta i ärenden om markanvisningar 
7. fastställa försäljningspris vid försäljning av kommunal industrimark och tomtmark 
8. handlägga ärenden angående gatukostnad och gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) 
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9. fastställa ersättningen för samt träffa avtal om parkeringsavlösen 
10. ge tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt 1 § lagen (1970:498) om skydd för 

vapen och vissa andra officiella beteckningar 
11. beslut om förbud mot eldning utomhus (förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 2 kap. 7 §) 
12. avge yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 
13. tolka Kungsbacka kommuns bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda och hantera 

frågeställningar om dess tillämpning 
14. kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 
§ 18 Kommunalråd 
Av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd ska ägna sin tid åt uppdrag för kommunen och är ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kommunalråd ska vara tillgängliga för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och arbetstagare. 

Kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnderna erhålla den information och de underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Kommunalrådens arbetsuppgifter och ansvarsfördelning fastställs i särskilt beslut inför varje ny 
mandatperiod. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intresse och ta initiativ i dessa frågor samt att vid höjd beredskap fatta 
nämndövergripande beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 4 maj 2021 § 81, Dnr KS 2020-00093 
Gäller från: 4 maj 2021 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 144 Dnr 2022-00385 
Uppdrag om att förbereda mottagande av skyddsbehövande 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att 
förbereda för kommunens utökade mottagande av asylsökande enligt lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. med de i lagrådsremiss föreslagna 
och eventuella kommande ändringar i samma lag. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service, nämnden för Förskola & 
Grundskola att samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden och bistå nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad i dess förberedelser i den mån det krävs för att 
nämnden ska kunna fullfölja sitt uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Rysslands invasion av Ukraina har lett till att flera miljoner människor är på flykt i 
Europa. Vid möte med EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 4 mars 
2022 fattades beslut om att aktivera massflyktsdirektivet. 

Massflyktsdirektivet kom till 2001 och syftar till att det ska finnas ett regelverk att 
aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje land. 
Massflyktsdirektivet innebär bland annat att skyddsbehövande från Ukraina kommer 
att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i ett år med möjlighet till förlängning i 
ytterligare två år. 

Mot den bakgrunden har Justitiedepartementet upprättat ett utkast till lagrådsremiss. I 
lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av 
boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s 
massflyktsdirektiv. 

Förslagen ger Sveriges kommuner större möjligheter, men framför allt skyldigheter, 
att bistå Migrationsverket i arbetet med att ordna boende för de som beviljats 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 

Mot bakgrund av att Kungsbacka kommun den 1 juli kan förväntas få ett utökat 
uppdrag att anordna mottagande för asylsökande enligt lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl., behöver berörda nämnder förbereda sig så att 
mottagandet blir så bra som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 199 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-29 
Lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa 
skyddsbehövande, 2022-04-14 
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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 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Service, nämnden för 
Förskola & Grundskola, Eksta Bostads AB 
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§ 199 Dnr 2022-00385 
Uppdrag om att förbereda mottagande av skyddsbehövande 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att 
förbereda för kommunens utökade mottagande av asylsökande enligt lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. med de i lagrådsremiss föreslagna 
och eventuella kommande ändringar i samma lag. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service, nämnden för Förskola & 
Grundskola att samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden och bistå nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad i dess förberedelser i den mån det krävs för att 
nämnden ska kunna fullfölja sitt uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Rysslands invasion av Ukraina har lett till att flera miljoner människor är på flykt i 
Europa. Vid möte med EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 4 mars 
2022 fattades beslut om att aktivera massflyktsdirektivet. 

Massflyktsdirektivet kom till 2001 och syftar till att det ska finnas ett regelverk att 
aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje land. 
Massflyktsdirektivet innebär bland annat att skyddsbehövande från Ukraina kommer 
att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i ett år med möjlighet till förlängning i 
ytterligare två år. 

Mot den bakgrunden har Justitiedepartementet upprättat ett utkast till lagrådsremiss. I 
lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av 
boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s 
massflyktsdirektiv. 

Förslagen ger Sveriges kommuner större möjligheter, men framför allt skyldigheter 
att bistå Migrationsverket i arbetet med att ordna boende för de som beviljats 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 

Mot bakgrund av att Kungsbacka kommun den 1 juli kan förväntas få ett utökat 
uppdrag att anordna 

mottagande för asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl., behöver 

berörda nämnder förbereda sig så att mottagandet blir så bra som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-29 
Lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa 
skyddsbehövande, 2022-04-14 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-04-29 
Diarienummer 

KS 2022-00385 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Andrea Egerlundh 
0300-834272 
Kommunsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppdrag att förbereda mottagande av skyddsbehövande enligt lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att förbereda för 
kommunens utökade mottagande av asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. med de i lagrådsremiss föreslagna och eventuella kommande ändringar i samma lag. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service, nämnden för Förskola & Grundskola att 
samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden och bistå nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad i dess förberedelser i den mån det krävs för att nämnden ska kunna fullfölja sitt 
uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Rysslands invasion av Ukraina har lett till att flera miljoner människor är på flykt i Europa. Vid möte 
med EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 4 mars 2022 fattades beslut om att aktivera 
massflyktsdirektivet. 

Massflyktsdirektivet kom till 2001 och syftar till att det ska finnas ett regelverk att aktivera vid en 
massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje land. Massflyktsdirektivet innebär bland annat 
att skyddsbehövande från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i ett år med 
möjlighet till förlängning i ytterligare två år. 

Mot den bakgrunden har Justitiedepartementet upprättat ett utkast till lagrådsremiss. I lagrådsremissen 
föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för att åstadkomma en 
jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med 
stöd av EU:s massflyktsdirektiv. 

Förslagen ger Sveriges kommuner större möjligheter, men framför allt skyldigheter att bistå 
Migrationsverket i arbetet med att ordna boende för de som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt 
skydd. 
Mot bakgrund av att Kungsbacka kommun den 1 juli kan förväntas få ett utökat uppdrag att anordna 
mottagande för asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., behöver 
berörda nämnder förbereda sig så att mottagandet blir så bra som möjligt. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-29 

Lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande, 2022-04-14 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Service, nämnden för Förskola & 
Grundskola, Eksta Bostads AB 

Beskrivning av ärendet 
Mot bakgrund av att Kungsbacka kommun den 1 juli kan förväntas få ett utökat uppdrag att anordna 
mottagande för asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl kommer flera 
nämnder få ett utökat uppdrag. Redan idag anordnar Kungsbacka kommun boende för flyktingar, men 
med det uppdrag som föreslås i lagrådsremissen får kommunen ett utökat ansvar.  

I lagrådsremissen föreslås kortfattat att: 

- lagens bestämmelser ska gälla redan från den tidpunkt då utlänningen ansöker om tillfälligt skydd. 

- Migrationsverket ska, samtidigt som myndigheten behåller huvudansvaret för mottagandet, få 
anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 

- Kommunerna ges behörighet att anordna boenden för dessa personer. 

- Kommunerna ska få ersättning för att anordna boenden. Dessa ersättningar kommer, liksom bland 
annat fördelningen av anvisningar, att regleras i förordning. 

Lagförändringarna ställer stora krav på kommunen och innebär inte minst att det kommer att bli såväl 
svårare att planera som att utföra det lagstadgade uppdraget. 

Kommunstyrelsen har genom reglemente ansvar för att leda, besluta och samordna en sammanhållen 
etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända invandrare och ensamkommande barn utifrån 
av kommunfullmäktige fastställda etablerings- och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för att utveckla och driva arbetet med etablering 
av ensamkommande barn, ensamstående vuxna och familjer. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör dock bedömningen att det utökade uppdrag som kommunen får via 
de förslagna lagförändringarna, kommer ställa stora krav på organisationen som kommer innebära 
större utmaningar vad gäller planering och genomförande. 

Utöver det, är förutsättningarna för fördelningsprinciper och exakt vad uppdraget innebär, inte 
klargjorda Det är fortfarande oklart vilken typ av boenden som Migrationsverket ska kunna ålägga 
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kommunen att anordna och vilken typ av service som ska finnas på ett sådant boende i form av 
personal, måltider och liknande. Den här typen av frågor föreslås i lagrådsremissen att regeringen ska 
tydliggöra i förordning först efter lagens ikraftträdande. 

Det förväntade utökade uppdraget kommer därför att kräva nära samarbete mellan såväl 
kommunstyrelsen, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Service, nämnden för 
Förskola & Grundskola som Eksta Bostads AB. Nämnderna och bolaget behöver därför förbereda sig 
och frigöra resurser för att kunna bistå kommunstyrelsen och nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad i deras respektive uppdrag. 

Kommunen ska enligt förslagen i lagrådsremissen få ersättning för de ökade kostnader som uppdraget 
innebär. I dagsläget är det dock oklart om kommunen kommer få medel för sina faktiska kostnader. 
Även ersättningsnivåer och konstruktionen för ersättning av kommunernas kostnader föreslås 
nämligen tydliggöras i förordning som beslutas av regeringen efter lagens ikraftträdande. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-05-31 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 137 Dnr 2018-00365 
Utvärdering av sammanslagning av byggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige konstaterar uppdraget som gavs 2019-12-10, § 181, som 
slutfört och vidtar inte några ytterligare åtgärder beträffande 
organisationsförändringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019 att slå samman 
byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd till en förvaltning 
från och med den 1 januari 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att sammanslagningen skulle utvärderas 
och redovisas senast vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2022. En 
extern part har genomfört en utvärdering av sammanslagningen utifrån de tänkbara 
synergieffekter som utredningen inför sammanslagningen visade och konstaterar att 
sammanslagningen av de två förvaltningarna har varit lyckosam. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03, § 160 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-01 
Utvärdering från Prové, 2022-03-04 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-04-07, § 49 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 83 
Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 181 
Kommunstyrelsen 2018-06-19, § 171 

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 
Byggnadsnämnden, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 160 Dnr 2018-00365 
Utvärdering av sammanslagning av byggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige konstaterar uppdraget som gavs 2019-12-10, § 181, som 
slutfört och vidtar inte några ytterligare åtgärder beträffande 
organisationsförändringen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019 att slå samman 
byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd till en förvaltning 
från och med den 1 januari 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att sammanslagningen skulle utvärderas 
och redovisas senast vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2022. En 
extern part har genomfört en utvärdering av sammanslagningen utifrån de tänkbara 
synergieffekter som utredningen inför sammanslagningen visade och konstaterar att 
sammanslagningen av de två förvaltningarna har varit lyckosam. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-01 
Utvärdering från Prové, 2022-03-04 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-04-07, § 49 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 83 
Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 181 
Kommunstyrelsen 2018-06-19, § 171 

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



 
 

Datum 

2022-03-01 
Diarienummer 
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Sofia Jonsson 
0300 83 46 76 
Administrativ chef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Utvärdering av sammanslagningen av byggnadsförvaltningen och förvaltningen för 
Miljö & Hälsoskydd 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige konstaterar uppdraget som gavs 2019-12-10, § 181, som slutfört och vidtar inte 
några ytterligare åtgärder beträffande organisationsförändringen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019 att slå samman byggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd till en förvaltning från och med den 1 januari 2020. 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att sammanslagningen skulle utvärderas och redovisas senast 
vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2022. En extern part har genomfört en utvärdering 
av sammanslagningen utifrån de tänkbara synergieffekter som utredningen inför sammanslagningen 
visade och konstaterar att sammanslagningen av de två förvaltningarna har varit lyckosam. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-01 
Utvärdering från Prové, 2022-03-04 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-04-07, § 49 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 83 
Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 181 
Kommunstyrelsen 2018-06-19, § 171 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beskrivning av ärendet 
Den 19 juni 2018 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag om hur man 
bäst uppnår synergier mellan byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Målet 
var att nå en ökad effektivitet, förenkla för kommunens invånare och företag och att uppnå 
kommunfullmäktiges mål om Västsveriges bästa företagsklimat. Kommunstyrelsen beslutade även om 
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följande avgränsning: De båda nämnderna byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
blir kvar som tidigare och förvaltningschefen kommer att rapportera till de två nämnderna. 
En utredning genomfördes och sammantaget identifieras ett antal synergieffekter som ur ett kund- och 
medarbetarperspektiv skulle förbättras vid en sammanslagning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019 att slå samman byggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd till en förvaltning från och med 1 januari 2020. 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att sammanslagningen skulle utvärderas och redovisas senast 
vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2022. 

Utvärdering 
En extern part har vintern 2022 genomfört en utvärdering av sammanslagningen av de båda 
förvaltningarna med syftet att bedöma huruvida sammanslagningen lever upp till de önskade 
effekterna. Utvärderingen har fokuserat på följande sex olika effekter: 

 Gemensam stab och administration – mindre sårbarhet, effektivare flöden och effektivare 
resursutnyttjande 

 Möjlighet att göra viss tillsyn tillsammans  

 Förbättrat och förenklat remissförfarande  

 Ökad kunskap om varandras expertområden  

 Samarbete i viss myndighetsutövning – tänka helhet där det går 

 Gemensamt arbetssätt för att möta invånare och företagare bättre. 

Utvärderingen har även studerat verksamhetsområden så som kundperspektiv, mål, strategier och 
styrning, organisation, kultur, arbetssätt och processer, IT-stöd, intern och extern kommunikation.  

Utvärderingen konstaterar att sammanslagningen av de två förvaltningarna har varit lyckosam och att 
förvaltningen nu kan arbeta på för att realisera fler av fördelarna med att vara en förvaltning. Den 
övergripande strukturen är på plats med en gemensam och tydlig styrning och ledning.  

Byggnadsnämnden samt nämnden för Miljö & Hälsoskydd har i mars respektive april månad fått ta del 
av utvärderingen.  

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



 

 

Göteborg 2022-03-04 

Utvärdering av sammanslagningen av 
Byggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för Miljö- och 
Hälsoskydd

Lars Engelbrektsson 

Tel 0768-401424 

lars.engelbrektsson@prove.se 

 

Annika Harrysson 

Tel 0768 – 401461 

annika.harrysson@prove.se 
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Inledning 
BAKGRUND 

I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om en sammanslagning av 

Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Då beslutades 

samtidigt att en utvärdering av sammanslagningen ska presenteras för 

kommunfullmäktige i juni 2022. 

UPPDRAGET 

Uppdraget syftar till att utvärdera huruvida sammanslagningen av de två 

förvaltningarna lever upp till de önskade effekterna. 

Utvärderingen bygger på intervjuer med 12 medarbetare inom förvaltningen. 

 

Resultat 
Detta kapitel beskriver resultatet av utvärderingen. Först beskrivs i vilken 

utsträckning de önskade effekterna med sammanslagningen har infriats och sen 

görs en mer generell beskrivning av resultatet utifrån olika delar i en verksamhet. 

UTVÄRDERING MOT ÖNSKADE EFFEKTER 

Nedan följer utvärderingen mot de önskade effekterna med sammanslagningen. 

1 Gemensam stab och administration - mindre sårbart, får effektiva flöden, 

effektivt resursutnyttjande 

Att ha en gemensam stab och administration upplevs som en klar förbättring av 

medarbetarna. Genom att vara fler och delvis kunna täcka upp för varandra har 

verksamheten blivit mindre sårbar. Exempel på förbättringar är ökat samarbete 

inom registratur, mer robusthet kring systemförvaltning, samarbete mellan 

nämndsekreterare, mer samlat arbete inom HR, kommunikation samt juridik. 

Det är tydligt att den nya gemensamma staben har kommit en bra bit på vägen. 

Medarbetarna upplever att gruppen samarbetar och hjälper varandra, att 

förståelsen för varandras uppdrag har ökat och att det finns en ökad vi-känsla.   

Vissa krav på en förvaltning är oberoende av det specifika uppdraget och kräver i 

sig en viss mängd resurser. Genom att gå från två till en förvaltning blir det ett 

effektivare resursutnyttjande. Även efter sammanslagningen är den nya 

förvaltningen klart minst av förvaltningarna i kommunen. 
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Det som fortfarande upplevs som sårbart är att flera roller fortfarande endast är 

bemannade med en person. Det kompenseras genom att tänka ett Kungsbacka och 

samarbeta med motsvarande roller inom andra förvaltningar och nyttja 

gemensamma nätverk. 

2 Möjlighet att göra viss tillsyn tillsammans (ex. ovårdade tomter, strandskydd) 

Den nya organisationen har lett till ett ökat samarbete och närmre dialog mellan 

inspektörerna. Exempel på förbättringar är att remissförfarandet för strandskydd 

är förbättrat samt att det finns en ny process kring nedskräpning. 

Inom det pågående förbättringsinitiativet Lätt & Rätt arbetar man med de 

gemensamma arbetssätten vilket kommer leda till att mer tillsyn genomförs 

tillsammans. 

3 Förbättrat och förenklat remissförfarande 

Processen för hur remisser ska hanteras har setts över och förbättringar är 

identifierade. Bedömningen är att det underlättar remissförfarandet att vara en 

förvaltning. Nästa steg är att genomföra identifierade förbättringar. 

Remissförfarandet för strandskydd är förbättrat. 

4 Ökad kunskap om varandras expertområden 

Miljöbalken och Plan- och bygglagen överlappar delvis varandra och medarbetarna 

ser möjligheter för ökat samarbete och kompetensutveckling. Gemensamma 

träffar där kunskap delas är mycket uppskattade och det finns ett stort intresse av 

att praktisera hos varandra. Nya konstellationer har skapats, bland annat har en 

grupp bildats kring frågor som rör vatten. Nästa steg är att bygga fler team av 

sådan tvärfunktionell karaktär. 

Det planeras att både Bygg och Miljös handläggare ska gå vissa kurser gemensamt 

vilket kommer att bidra till ökad kunskapsdelning. Chefernas ökade samarbete 

bidrar också till att verksamheterna närmar sig varandra och tar del av varandras 

kompetens. 

5 Samarbete i viss myndighetsutövning – tänka helhet där det går 

Både Bygg och Miljö & Hälsa har uppdraget att pröva tillstånd och göra tillsyn. En 

skillnad är att Miljö & Hälsa har ett mer uppsökande (tvingande) uppdrag medan 

Bygg och Geodata arbetar mer behovsstyrt. 

Samarbetet i viss myndighetsutövning har startat och det finns flera exempel på 

detta: 

• Vid trängseltillsyn (under pandemin) har man även gjort annan tillsyn.  
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• Vid klagomål om nedskräpning är det nu vanligare att man åker ut 

tillsammans.  

• Det finns en påbörjad gemensam process för strandskydd. 

• När det gäller buller och OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) finns 

det planer på mer samarbete.  

Ofta är dessa samarbetsinitiativ drivna av medarbetarna då man ser nyttan med att 

tänka helhet.  

Digitaliseringen som pågår inom kommunen ger upphov till frågor om att 

eventuellt kunna utöva myndighetsutövning digitalt.  

6 Gemensamt arbetssätt för att möta invånare och företagare bättre 

Det pågår utveckling inom området i initiativet Lätt & Rätt, vilket tydligt har 

framkommit under intervjuerna. Det upplevs positivt och det finns flera processer 

som tagits fram för att förenkla för företagare och invånare. Arbetet har också 

bidragit till att svetsa samman hela förvaltningen. Potentialen är stor att fortsätta 

göra mer. Som exempel kan nämnas att det finns en grupp som arbetar med en 

process för avlopp och det finns en grupp som arbetar med processen för 

bullerhantering.  

Fokus är en mer serviceorienterad organisation som ger råd för att underlätta för 

invånare och företag där det är möjligt. NKI-mätningarna har visat något bättre 

resultat, åsikterna är att det går åt rätt håll men det behöver få ta mer tid. 
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UTVÄRDERING PER VERKSAMHETSDEL 

I syfte att utvärdera sammanslagningen utifrån fler aspekter än de önskade 

effekterna, beskrivs här effekten inom olika delar i en verksamhet. Utgångspunkt 

tas i de olika delarna i bilden nedan. 

 

Illustration över olika delar i ett generellt verksamhetsområde. 

Kundperspektiv - uppdrag, erbjudande 

Det finns en stor förståelse i förvaltningen att kundperspektivet – avseende vad 

företag och invånare har för behov - behöver ta mer plats. Under de senaste åren 

har främst Bygg men även Miljö fått låga betyg i Insiktsmätningen, dock ser man 

förbättring i de preliminära resultaten för 2022. Bedömningen är att arbetet med 

Lätt & Rätt på sikt kommer att leda till högre värden under både 2022 och 2023. 

Viktigt att poängtera är också att handläggningstiderna, som anses vara skälet till 

de låga värdena, har förbättrats avsevärt under hösten och vintern 21/22. 

För att upplevas som mer serviceinriktad arbetar förvaltningen mycket med 

bemötande och medarbetarna erbjuds kompetensutveckling genom individuell 

coachning. Förvaltningsledningens arbete med att tydliggöra mål och uppdrag 

bedöms också bidra till att sätta fokus på företagare och invånare. 

Mål, strategier och styrning 

Ledningen för förvaltningen med förvaltningschefen i spetsen har lagt mycket 

fokus på att förtydliga och höja kvalitén på målen. Det har gjorts i samverkan med 

politikerna vilket har lett till att det nu finns mål som är bättre förankrade hos både 

politiker och tjänstemän.  

STÖD 

PROCESS

ORGANISATION

KUNDPERSPEKTIV

StrategierMål Styrmodell Policyer Kultur

UppdragVision Kunder Varumärke Erbjudande

Individ o kompetensLinje Forum Roller

LEDNING OCH STYRNING

SITUATION Historik Fakta Omvärld o utveckling

LEVERANTÖR
Input

KUND
Output
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Ett arbete har gjorts för att få ihop förvaltningens styrning med kommunens 

övergripande styrmodell. Den samlade bedömningen är att området tagit ett 

ordentligt kliv framåt i och med sammanslagningen.  

Vad gäller den ekonomiska styrningen är målsättningen att förenkla och minska 

antalet timtaxor från dagens sex till två eller en. Det arbetet är lättare att driva i en 

gemensam förvaltning. Kontinuerligt arbete krävs för att avgifterna ska spegla 

genomsnittlig tidsåtgång och självkostnad. 

Organisation - linje, forum, roller, individ/kompetens 

Den nya organisationen upplevs bättre bland annat genom att den är mer robust 

och mindre sårbar. Att förvaltningen är större är också något som ger 

synergieffekter, det underlättar arbetet med exempelvis digitalisering och 

gemensam ekonomi. Vidare har Lätt & Rätt visat att det behövs en viss storlek för 

att det skall hända något, nu har man fler resurser att fördela uppgifter på. Nya 

forum skapas för att samverka kring gemensamma frågor. Det underlättar med en 

förvaltningschef i samverkan med övriga parter på samhällsbyggnadskontoret. 

De specialistroller som återfinns i staben, nyttjas bättre i den nya större 

förvaltningen. Verksamheten har stärkts upp inom digitalisering med en 

utvecklingsledare och en systemförvaltare. Förvaltningsjuristen kan nu stötta båda 

nämnderna och handläggare/chefer i alla verksamhetsdelar. 

Bedömningen är att en gemensam förvaltning har ökat kvalitén och den strategiska 

nivån i kompetensutvecklingsarbetet. Det finns en del gemensam 

kompetensutveckling inom en förvaltning som blir enklare när man är större.  

Kultur 

Förändring upplevs oftast som mindre positivt. Så var det även vid 

sammanslagningen av Bygg och Miljö & Hälsa. Det var två olika kulturer som skulle 

bli en gemensam. De har nu stötts och blötts och det som har varit gynnsamt har 

man tagit med sig till att skapa det nya gemensamma. En gemensam syn och insikt 

i vem man är till för har medfört ett positivt steg i att få ihop kulturerna.  

Nu är det tydligt att medarbetarna är positiva till sammanslagningen och tycker att 

fördelarna överväger. Att pandemin har försvårat är klart men trots det har man 

kommit en bra bit på vägen och ser fram emot att kunna göra mer när det blir 

möjligt att träffas fysiskt. 

Verksamhetscheferna jobbar tillsammans i många frågor och visar därmed upp en 

gemensam hållning, vilket sprider sig till medarbetarna. Enhetscheferna har fått ett 

större forum, de är en större grupp och jobbar aktivt med kultur och 
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medarbetarskap för ett mer likriktat budskap om att vara en förvaltning och ett 

Kungsbacka. 

Arbetssätt och processer 

Det upplevs av många att det var logiskt och rätt att slå ihop de två förvaltningarna 

då de har liknande uppdrag. Nu har man ett bredare perspektiv på 

arbetsuppgifterna och man ger varandra stöd i olika frågor. Detta ger högre kvalité 

och processerna blir snabbare. 

Det finns en förståelse i organisationen att en gemensam förvaltning underlättar – 

men inte är någon garanti – för ökad samverkan i olika processer.  

Många initiativ pågår för att utveckla arbetssätt och processer, inte minst inom 

ramen för Lätt & Rätt. Till exempel har digitaliseringen av bygglovsprocessen sparat 

mycket administrativ tid. Andra exempel på processutveckling finns inom: 

strandskydd, nedskräpade tomter, buller, ärendehanterings- och nämndsprocess 

samt arkivfrågor. 

IT-stöd och arbetssätt är nära sammankopplat. Genom införandet av de båda nya 

verksamhetssystemen tillsammans med utvecklingsarbete inom processer har 

effektivare arbetssätt uppnåtts och bättre förutsättningar för fortsatt digitalisering 

skapats. 

Det är samtidigt viktigt att samverkan i processer inte stannar inom den nya 

förvaltningen utan görs tillsammans med samtliga förvaltningar som berörs av en 

process eller ärendetyp. 

IT-stöd 

Inom förvaltningen finns det två verksamhetssystem - Vision för Miljö & Hälsa 

respektive Bygg-R för Bygglov. Bygg-R infördes med start 2019 och Vision under 

2020. Systemen har inte förändrats vid sammanslagningen.  

Man känner till varandras system och vid utvecklingen av nya e-tjänster tas hänsyn 

till båda verksamhetssystemen. Kungsbackas systemförvaltarmodell används och 

bedömningen är att man arbetar mer systematiskt idag än tidigare, då det inte 

heller fanns utpekade systemförvaltare. 

Det framkommer önskemål om ett gemensamt system men man inser utmaningen 

i att det är två olika grundprocesser som stöttas. Det finns tankar om att öppna 

källkoder och öppna API:er till de båda systemen kan vara en väg framåt i stället.  

Sharepoint har utvecklats för att representera den sammanslagna förvaltningen 

och här finns nu fler gemensamma digitala ytor. 
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Intern och extern kommunikation 

Sammanslagningen innebar att det nu finns en kommunikatör på förvaltningen 

vilket ger möjligheter att arbete mer strategiskt med både intern och extern 

kommunikation. 2022 är kommunikationens år och alla medarbetare skall 

genomgå utbildning i kommunikation. 

En mer sammanhållen och likriktad information är något som ledningen medvetet 

arbetar med. Det betyder bland annat att språket ses över för att förenkla och 

förtydliga för invånare och företag. Information finns i flera olika kanaler och en 

tydligare organisation har gett en tydligare kommunikation.  

Intern kommunikation 

Det sker en ökad och mer regelbunden information från cheferna och det upplevs 

mycket bra. Det är ett bättre samtalsklimat där fler pratar med förvaltningschefen. 

På kommunens gemensamma samlingar berättar man om vad som händer på 

förvaltningen.  Ytterligare förbättringar inom området är; ökad dialog i chat-

verktyg, större spridning av beslut och gemensamt framtagande av 

pressmeddelanden. 

Extern kommunikation 

För invånarna blir det tydligare och det underlättar att få information från en 

gemensam förvaltning då många ärenden berör både Bygg och Miljö samt 

samhällsbyggnadsfrågor. 

Pandemin har lett till ökat fokus på och ökad utveckling av extern kommunikation. 

En ny webb är på gång för hela Kungsbacka kommun och det finns en plan och ett 

långsiktigt tänk kring vad och hur informationen från Bygg & Miljö ska se ut för att 

ytterligare underlätta för invånarna och företagen. Vidare genomför Bygg & Miljö 

numera gemensamma pressträffar.  
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Fortsatt förslag till utvecklingsarbete 
Nedan följer ett antal medskick för det fortsatta utvecklingsarbetet från Prové. 

Det kan konstateras att sammanslagningen av de två förvaltningarna i stort har 

varit lyckosam och att förvaltningen nu kan arbeta på för att realisera fler av 

fördelarna med att vara en förvaltning. Den övergripande strukturen är på plats 

med en gemensam och tydlig styrning och ledning.  Nästa steg är att arbeta ihop 

verksamheterna i det dagliga arbetet för att bygga relationer och tillit till varandra. 

En god förutsättning är att alla de intervjuade medarbetarna uppger att ingen i 

förvaltningen tycks vara emot sammanslagningen utan det finns en vilja att jobba 

tillsammans. Att pandemin tycks vara över underlättar också att ses mer och på så 

vis skapa förutsättningar för mer samverkan. 

För att leva upp till förvaltningens och kommunens uppdrag är det viktigt att inte 

överskatta betydelsen av hur verksamheten är organiserad. Det är tydligt att flera 

av de förbättringar som har skett sen sammanslagningen har underlättats av 

sammanslagningen men att den egentligen inte varit en förutsättning. I 

utvecklingsarbetet framåt är det viktigt att inte se begränsningar i dagens 

organisation utan söka samarbete över förvaltningarna där så behövs för att skapa 

nytta för kommunens invånare och företag.  

När de två förvaltningarna slogs samman kvarstod de två nämnderna. Frågan om 

två nämnder är det bästa för kommunen bör diskuteras framåt. Medarbetarna är 

medvetna om att det är en fråga för politiken men det bör noteras att det är 

mycket resurskrävande att hantera två nämndprocesser och det finns tydliga 

önskemål om att ha en nämnd. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete som syftar till att integrera uppdraget med 

kontroll, prövning och tillsyn med uppdraget att ge service och rådgivning för att 

underlätta för invånare och företag. Detta är ett steg framåt för att arbeta närmare 

företag och invånare i Kungsbacka.  

Förvaltningen mäter NKI och strävar mot högre siffror i Insiktsmätningen. Under 

rubriken Gemensamt arbetssätt för att möta invånare och företagare bättre 

beskrivs vad som görs och ambitionen är tydlig. Bedömningen är att insatser har 

gjort som kommer att leda till bättre resultat, det är dock viktigt att fortsatt ha 

stort fokus på frågan. 
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Attityd- Provés sociala ansvar – på riktigt 

Attityd startades av Prové AB för att bidra till ett hållbart och tolerant samhälle. Syftet är att barn och ungdomar ska vara snälla, 

friska och få möjlighet att växa som människor. Attityd arbetar för att barn och ungdomar ska erbjudas en trygg miljö där ingen 

känner sig ensam, utstött eller mobbad. Attityd bidrar även med kunskaper och insikter för att barn och ungdomar ska ta avstånd 

från alkohol och andra droger. 

Prové fokuserar på barn och ungdomars fritidsaktiviteter genom samarbete med utvalda föreningar och organisationer i 

Göteborgsregionen som bedriver verksamhet där alla får delta. Vi använder våra professionella erfarenheter och kunskaper om 

förändringsledning till att leda och driva föreningsutveckling som ger ökade kunskaper och nya insikter för barn, ungdomar, ledare 

och föräldrar.  

Vi vill påverka barn och ungdomars attityder och ge bättre förutsättningar för ett gott och friskt liv genom att bidra till en sund 

värdegrund i våra samarbetsföreningar. Genom att ta socialt ansvar sprids det vidare och skapar nytt engagemang. Både hos dem 

vi möter och i oss själva. 
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§ 49 Dnr MH 2022-1628 
Information om utvärdering av sammanslagningen av 
Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- och hälsoskydd 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef vid kommunstyrelsens förvaltning, Sofia Jonsson och konsult 
Annika Harrysson informerar nämnden om den utvärdering som gjorts efter 
sammanslagningen av Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- och 
hälsoskydd. 

Bakgrund 
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om en sammanslagning av  
Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Då beslutades  
samtidigt att en utvärdering av sammanslagningen ska presenteras för  
kommunfullmäktige i juni 2022. 

Uppdrag 
Uppdraget syftar till att utvärdera huruvida sammanslagningen av de två  
förvaltningarna lever upp till de önskade effekterna. 
Utvärderingen bygger på intervjuer med 12 medarbetare inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av sammanslagningen av Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för 
Miljö- och Hälsoskydd, 2022-03-04 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 181 

Sammanslagning av byggnadsförvaltningen och förvaltningen för 
Miljö & Hälsoskydd 
Dnr KS/2018:365 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige slår samman byggnadsförvaltningen och förvaltningen för 
Miljö & Hälsoskydd till en förvaltning från och med 2020-01-01. 
Kommunfullmäktige namnger den nya förvaltningen bygg- och 
miljöförvaltningen. 
Kommunfullmäktige beslutar att den nybildade bygg- och miljöförvaltningen är 
den gemensamma förvaltningen för byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd. 

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden ansvar för ekonomi och budget för 
den nya bygg- och miljöförvaltningen. 

Kommunfullmäktige ändrar det kommungemensamma reglementet på så vis att 
stycket Personal på sidan 2 ändras enligt följande: 

Nämnderna är, med undantag för nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd, anställningsmyndighet för all personal vid dess 
förvaltning utom förvaltningschef, som anställs av 
kommunstyrelsen. Nämnderna har, med undantag för nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd, hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med 
undantag av de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens 
reglemente 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanslagningen ska utvärderas och redovisas 
senast vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2022. 

 
Reservation 
Eva Borg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, med 
följande motivering: 

- Socialdemokraterna är negativa till att slå samman 
Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. 
Bortsett från den rena demokratiaspekten tillkommer aspekter på 



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunfullmäktige Datum 
2019-12-10 

   

 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

ledamöternas kompetenskrav. En ledamot i en kombinerad nämnd bör 
vara någorlunda insatt i såväl PBL som miljölagstiftningen. Det innebär 
att kraven ökar betydligt på förtroendevalda. 
Förslaget handlar om sammanslagning av förvaltningarna och ej 
nämnderna, men vi ser att det på sikt kommer att leda till en 
sammanslagning av även nämnderna, som har ägt rum vid tidigare 
sammanslagningar av förvaltningar och nämnder. Men även om det bara 
gäller sammanslagning av förvaltningar i nuläget finns det starka 
argument mot åtgärden. 
Det finns bland annat en uppenbar risk att bevarandefrågor kommer i 
konflikt med exploateringsintressen, att sådana motstridiga intressen skall 
behandlas av samma förvaltning är inte lämpligt. Om motstridiga 
intressen mellan exploatering kontra miljö- och bevarandeaspekter 
hanteras av skilda förvaltningar föreligger inte någon sådan risk. 

Niklas Mattsson (KD), Clas Rosander (MP), Lars Eriksson (S), Carita Boulwén 
(SD) och Kent Stenhammar (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 

Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Elisabeth Lyckevall (S), Gert 
Svensson (S), Britt Tönnberg (S), Maj-Britt Rane-Andersson (S), Marie 
Wadström (KD), Peter Wesley (KD), Ulrika Högstrand (KD), Maria Losman 
(MP), Stefan Jägnert (SD), Tommy Bech (SD), Susanne Andersson (SD), Roger 
Krantz (SD), Bengt Fransson (SD), Kenth Wallin (SD), Tobias Eriksson (SD) 
och Thord Brynielsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 19 juni 2018 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att ta fram 
ett förslag hur man bäst uppnår synergier mellan de båda förvaltningarna Miljö- 
och Hälsoskydd och byggnadsförvaltningen. 
I januari 2019 fick kommunstyrelsens arbetsutskott ta del av resultatet av 
utredningen Tänkbara synergier mellan Byggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. 

Utredningen pekar på att den bästa lösningen, för att uppnå de mål som 
kommunstyrelsen gav i direktivet, är en sammanslagning av 
byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. 
Med bakgrund i utredningens resultat beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 29 oktober 2019 att skicka ett förslag om att slå samman 
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byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd till en 
gemensam förvaltning, på remiss till de berörda nämnderna.  

Då nämndernas ansvar regleras i reglemente behöver även detta revideras i 
enlighet med beslutet om sammanslagning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 285 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-22  
Byggnadsnämnden, 2019-11-21, § 395 
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-07 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2019-11-13 § 182 
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, tjänsteskrivelse, 2019-11-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-29, § 343 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-22, § 3 
Tänkbara synergier mellan Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & 
Hälsoskydd, december 2018 
Kommunstyrelsen 2018-06-19, § 171 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekström (M) yrkar att i tredje och fjärde beslutssatsen ska namnet på den 
nya förvaltningen ändras så att det överensstämmer med det namn som 
kommunfullmäktige beslutar om i andra beslutssatsen. 

Hans Forsberg (M) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Niklas Mattsson (KD), Eva Borg (S), Clas Rosander (MP), Lars Eriksson (S), 
Carita Boulwén (SD) och Kent Stenhammar (S) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, med ändringen att namnet som 
kommunfullmäktige beslutar om i andra beslutssatsen ska anges i tredje och 
fjärde beslutssatsen, och Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande om avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, med ändringen att 
namnet som kommunfullmäktige beslutar om i andra beslutssatsen ska anges i 
tredje och fjärde beslutssatsen, och Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande om 
avslag till kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag, med ändringen att namnet som kommunfullmäktige 
beslutar om i andra beslutssatsen ska anges i tredje och fjärde beslutssatsen. 

Omröstning begärs och verkställs. 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 
Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag, med ändringen att namnet 
som kommunfullmäktige beslutar om i andra beslutssatsen ska anges i tredje och 
fjärde beslutssatsen. 
Nej-röst innebär bifall till Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande om avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 34 ja-röster mot 27 nej-röster, 
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, med ändringen att namnet som 
kommunfullmäktige beslutar om i andra beslutssatsen ska anges i tredje och 
fjärde beslutssatsen. 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Hans Forsberg                            (M)        Alla                                                X        
Eva Borg                                 (S)        Alla                                                 X      
Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                                 X      
Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X        
Lisa Andersson                           (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       Emanuel Forsell                          X        
Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X        
Maria Losman                             (MP)       Alla                                                 X      
Max Ramström                             (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       Lothar Karnert                           X        
Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X        
Lars Eriksson                            (S)        Alla                                                 X      
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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                                                 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        
Bengt Fransson                           (SD)       Alla                                                 X      
Agnetha Ernegård                         (KB)       Alla                                                 X      
Marie Andersson                          (C)        Alla       Annika Hedman                            X        
Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla                                                X        
Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Gert Svensson                             X      
Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                 X      
Peter Söderberg                          (M)        Alla       Andreas Johansson                        X        
Kenth Wallin                             (SD)       Alla                                                 X      
Kristina Rasmussen                       (V)        Alla                                                 X      
Franklin Eck                             (M)        Alla       Marianne Wallengren                      X        
Elin Hysén                               (L)        Alla                                                X        
Rickard Wäst                             (S)        Alla       Britt Tönnberg                            X      
Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla                                                X        
Gunilla Apler                            (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       Peder Kirsten                            X        
Thord Brynielsson                        (SD)       Alla                                                 X      
Per Stenberg                             (M)        Alla       Magnus Bodin                             X        
Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                 X      

SUMMA: 34 27 0 0 

 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen Datum 

2018-06-19 

   
 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 

 

 
 
§ 171 

 

Utredningsuppdrag för Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd 

KS/2018:365 7.0 

 
Beslut  
Kommundirektören får i uppdrag att utreda och komma med förslag till hur man bäst uppnår 
synergier mellan de olika förvaltningarna. Målet är att nå en ökad effektivitet, förenkla för 
kommunens invånare och företag och att uppnå kommunfullmäktiges mål om Västsveriges bästa 
företagsklimat. 

Avgränsning: De båda nämnderna byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd blir 
kvar som tidigare och förvaltningschefen kommer att rapportera till de två nämnderna. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-12 § 259 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 
rekryteringsprocess för att anställa en gemensam förvaltningschef för de båda förvaltningarna; 
Byggnadsförvaltningen och Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. 

Processen startar omgående med mål att vara klar tidigast hösten 2018. 

 

Reservation 
Eva Borg (S) och Johan Tolinsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
eget yrkande. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsfrågorna i Kungsbacka kommun är idag organiserade inom Kommunstyrelsen, 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd, nämnden för Teknik, nämnden för Service samt 
Byggnadsnämnden. Förvaltningarna är samhällsbyggnadskontoret under kommunstyrelsens 
förvaltning, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, Byggnadsförvaltningen, förvaltningen för 
Teknik och förvaltningen för Service. 

Från och med 2018 finns samhällsbyggnadskontoret som en samordnande funktion under 
kommunstyrelsen. Kontoret innehåller strategisk planering, mark- och exploatering, planadelning 
och kommunekologer. Samhällsbyggnadschefen har, förutom ansvar för kontoret, även 
processansvar för kommunens hela samhällsbyggnadsprocess.  
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För att åstadkomma ytterligare ökad effektivitet, öka möjligheterna att nå kommunfullmäktiges 
mål om företagsklimat och få ett gemensamt ansikte utåt så finns det ytterligare samordningar att 
göra. Kommundirektören bedömer att det finns synergier mellan Byggnadsförvaltningen samt 
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd samt 
Byggnadsnämnden påverkas inte. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-12, § 259, Förslag Kommundirektören får i uppdrag 
att utreda och komma med förslag till hur man bäst uppnår synergier mellan de olika 
förvaltningarna. Målet är att nå en ökad effektivitet, förenkla för kommunens invånare och 
företag och att uppnå kommunfullmäktiges mål om Västsveriges bästa företagsklimat. 

Avgränsning: De båda nämnderna byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd blir 
kvar som tidigare och förvaltningschefen kommer att rapportera till de två nämnderna. 
Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 
rekryteringsprocess för att anställa en gemensam förvaltningschef för de båda förvaltningarna; 
Byggnadsförvaltningen och Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. 
Processen startar omgående med mål att vara klar tidigast hösten 2018. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-05, Förslag: Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en rekryteringsprocess för att 
anställa en gemensam förvaltningschef för de båda förvaltningarna; Byggnadsförvaltningen och 
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Processen startar omgående med mål att vara klar tidig 
höst 2018. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att skicka ut förslaget, enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2018-06-05, på remiss till Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd samt 
partierna för yttrande. 

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) förslag. 

Hans Forsberg (M) och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Roger Larsson (KB) och Agneta Ernegård (KB) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
arbetsutskottets förslag, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och Roger Larsson (KB) m.fl. yrkande. 

Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

 

Anteckning 
Elisabeth Lyckevall (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande. 

 

Beslutet skickas till 
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Byggnadsnämnden, Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 140 Dnr 2022-00207 
Antagande av omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda, OPF-KL 22 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd, pension och 
familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22 samt Lokalt regelverk för 
bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, 
OPF-KL 22, daterade 2022-04-27, att gälla för förtroendevalda som för första gången 
tillträder ett eller flera uppdrag efter de allmänna valen 2022 eller senare. 

Sammanfattning av ärendet 
En förtroendevald med uppdrag i Kungsbacka kommun har, under vissa 
förutsättningar, rätt till omställningsstöd och pension efter avslutat uppdrag. 
Nuvarande bestämmelserna benämns OPF-KL och gäller för förtroendevalda som 
tillträtt ett eller flera uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Syftet 
med bestämmelserna är att underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena 
arbetsliv och förtroendeuppdrag. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive 
kommun, region eller kommunalförbund. För att bestämmelserna ska vara giltiga 
krävs ett lokalt antagande av kommunfullmäktige. Kommunen kan välja att anta 
bestämmelserna i sin helhet eller utarbeta egna lokala tillägg eller justeringar. 

OPF-KL18 fortsätter att gälla för förtroendevalda som tillträtt i samband med valen 
2014 och 2018 eller under perioderna fram till valet 2022. För förtroendevalda som 
haft uppdrag före 2014 gäller Bestämmelserna om pension och inkomstgaranti för 
förtroendevalda (PBF). 

För att särskilja den tidigare OPF-KL 18 i förhållande till den föreslagna 
bestämmelsen i detta ärende benämns förslag till regelverk OPF-KL 22. 

Kommun- och regionledningsforum (KRF), som är ett samarbetsforum för de 
halländska kommunerna och Region Halland, gav 2019 Chefsgrupp Halland, som 
utgörs av direktörerna i de halländska kommunerna och Region Halland, i uppdrag 
att utreda omställningsersättning och pensionsavsättning till förtroendevalda. 
Uppdraget omfattade frågor gällande rätt till omställningsstöd då förtroendevalda 
utfört en brottslig handling, beräkning av 40 procentsregeln vad gäller kvalificering 
till omställningsstöd, rätt till ersättning vid bolagsbildning och samordning av 
inkomst vid ansökan om omställningsstöd. Frågorna regleras i bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 181 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Arvodesberedningen 2022-05-09, § 6 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, 
OPF 22, 2022-04-27 
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Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd 
för förtroendevalda, OPF-KL 22, 2022-04-27 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, 
OPF 18, antagna av kommunfullmäktige 2019-05-07, § 64 
Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd 
för förtroendevalda, OPF-KL 18, antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 261 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Johan Tolinsson (S) yrkar att sista stycket i § 1, i kapitel 2, i Bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22, ändras 
så att det lyder: 

− En förtroendevald som dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst 6 månader 
kan följa och domen har fått laga kraft har inte rätt till aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd om den förtroendevalde har lämnat sina politiska uppdrag. 

Maria Losman (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att belysa vad det innebär 
om den förtroendevalde döms för brott med fängelse i straffskalan. 

Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) återremissyrkande. 

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

Ordföranden 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. 

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan 
Tolinssons (S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Magdalena Sundqvist (S) stödjer Johan Tolinssons (S) yrkande. 

Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förtroendevalda, nämnden för Service, Kommunledningskontoret: kansliet, 
HR 
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§ 181 Dnr 2022-00207 
Antagande av omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda, OPF-KL 22 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd, pension och 
familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22 samt Lokalt regelverk för 
bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, 
OPF-KL 22, daterade 2022-04-27, att gälla för förtroendevalda som för första gången 
tillträder ett eller flera uppdrag efter de allmänna valen 2022 eller senare. 

Sammanfattning av ärendet 
En förtroendevald med uppdrag i Kungsbacka kommun har, under vissa 
förutsättningar, rätt till omställningsstöd och pension efter avslutat uppdrag. 
Nuvarande bestämmelserna benämns OPF-KL och gäller för förtroendevalda som 
tillträtt ett eller flera uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Syftet 
med bestämmelserna är att underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena 
arbetsliv och förtroendeuppdrag. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive 
kommun, region eller kommunalförbund. För att bestämmelserna ska vara giltiga 
krävs ett lokalt antagande av kommunfullmäktige. Kommunen kan välja att anta 
bestämmelserna i sin helhet eller utarbeta egna lokala tillägg eller justeringar. 

OPF-KL18 fortsätter att gälla för förtroendevalda som tillträtt i samband med valen 
2014 och 2018 eller under perioderna fram till valet 2022. För förtroendevalda som 
haft uppdrag före 2014 gäller Bestämmelserna om pension och inkomstgaranti för 
förtroendevalda (PBF). 

För att särskilja den tidigare OPF-KL 18 i förhållande till den föreslagna 
bestämmelsen i detta ärende benämns förslag till regelverk OPF-KL 22. 

Kommun- och regionledningsforum (KRF), som är ett samarbetsforum för de 
halländska kommunerna och Region Halland, gav 2019 Chefsgrupp Halland, som 
utgörs av direktörerna i de halländska kommunerna och Region Halland, i uppdrag 
att utreda omställningsersättning och pensionsavsättning till förtroendevalda. 
Uppdraget omfattade frågor gällande rätt till omställningsstöd då förtroendevalda 
utfört en brottslig handling, beräkning av 40 procentsregeln vad gäller kvalificering 
till omställningsstöd, rätt till ersättning vid bolagsbildning och samordning av 
inkomst vid ansökan om omställningsstöd. Frågorna regleras i bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Arvodesberedningen 2022-05-09, § 6 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, 
OPF 22, 2022-04-27 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-05-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd 
för förtroendevalda, OPF-KL 22, 2022-04-27 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, 
OPF 18, antagna av kommunfullmäktige 2019-05-07, § 64 
Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd 
för förtroendevalda, OPF-KL 18, antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 261 

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



 
 

Datum 

2022-04-27 
Diarienummer 

KS 2022-00207 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda,  
OPF-KL 22 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för 
förtroendevalda, OPF-KL 22 samt Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension 
och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22, daterade 2022-04-27 att gälla för förtroendevalda 
som för första gången tillträder ett eller flera uppdrag efter de allmänna valen 2022 eller senare. 

Sammanfattning av ärendet 
En förtroendevald med uppdrag i Kungsbacka kommun har, under vissa förutsättningar, rätt till 
omställningsstöd och pension efter avslutat uppdrag. Nuvarande bestämmelserna benämns OPF-KL 
och gäller för förtroendevalda som tillträtt ett eller flera uppdrag för första gången efter valet 2014 
eller senare. Syftet med bestämmelserna är att underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena 
arbetsliv och förtroendeuppdrag. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun, region 
eller kommunalförbund. För att bestämmelserna ska vara giltiga krävs ett lokalt antagande av 
kommunfullmäktige. Kommunen kan välja att anta bestämmelserna i sin helhet eller utarbeta egna 
lokala tillägg eller justeringar. 

OPF-KL18 fortsätter att gälla för förtroendevalda som tillträtt i samband med valen 2014 och 2018 
eller under perioderna fram till valet 2022. För förtroendevalda som haft uppdrag före 2014 gäller 
Bestämmelserna om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda (PBF). 

För att särskilja den tidigare OPF-KL 18 i förhållande till den föreslagna bestämmelsen i detta ärende 
benämns förslag till regelverk OPF-KL 22. 

Kommun- och regionledningsforum (KRF), som är ett samarbetsforum för de halländska kommunerna 
och Region Halland, gav 2019 Chefsgrupp Halland, som utgörs av direktörerna i de halländska 
kommunerna och Region Halland, i uppdrag att utreda omställningsersättning och pensionsavsättning 
till förtroendevalda. 

Uppdraget omfattade frågor gällande rätt till omställningsstöd då förtroendevalda utfört en brottslig 
handling, beräkning av 40 procentsregeln vad gäller kvalificering till omställningsstöd, rätt till 
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ersättning vid bolagsbildning och samordning av inkomst vid ansökan om omställningsstöd. Frågorna 
regleras i bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 

Arvodesberedningen 2022-05-09, § 6 

Bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF 22, 
2022-04-27 

Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för 
förtroendevalda, OPF-KL 22, 2022-04-27 

Bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF 18, antagna 
av kommunfullmäktige 2019-05-07, § 64 

Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för 
förtroendevalda, OPF-KL 18, antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 261 

Beslutet skickas till 
Samtliga förtroendevalda, nämnden för Service, Kommunledningskontoret: kansliet, HR 

Beskrivning av ärendet 
Nedan följer förslag på justeringar av OPF-KL18 i Kungsbacka kommun. Förslagen har sin 
utgångspunkt i den dialog som förts i Kommun- och regionalledningsforum (KRF) som 2019 gav 
Chefsgrupp Halland (CGH) i uppdrag att utreda regelverket för omställningsstöd. Uppdraget avsåg ett 
antal förtydliganden avseende hantering av omställningsstöd för det fall då en förtroendevald har utfört 
en brottslig handling, beräkning av 40 procentsregeln vad gäller kvalificering till omställningsstöd 
samt samordning av inkomst vid ansökan om omställningsstöd. 

OPF-KL18 är bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda som tillträtt ett 
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar 
även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PBF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, region eller kommunalförbund. För att 
bestämmelserna ska vara giltiga krävs ett lokalt antagande av kommunfullmäktige. Kommunen kan 
välja att anta bestämmelserna i sin helhet eller utarbeta egna lokala tillägg eller justeringar. I 
Kungsbacka kommun har kommunfullmäktige antagit Bestämmelser för OPF samt ett Lokalt 
regelverk som kan betraktas som tillämpningsanvisningar till regelverket.  
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OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. Bestämmelserna 
ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och bestämmelserna 
har därmed i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda 
inom kommunsektorn. 

Förslag till justeringar i Kungsbacka kommun beskrivs nedan. I de fall justeringarna bifalls av 
kommunfullmäktige avser de att gälla för förtroendevalda som för första gången tillträder ett eller flera 
uppdrag efter de allmänna valen 2022 eller senare. 

Förverkad rätt till omställningsstöd för förtroendevald som dömts till brott 
I nuvarande OPF-KL18 finns ingen bestämmelse som anger att en förtroendevald kan förlora rätt till 
ersättning på grund av att denne dömts till brott. Följande tillägg föreslås: 

En förtroendevalde som dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst ett år kan följa och 
domen har fått laga kraft har inte rätt till aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt 
omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd om den förtroendevalde har 
lämnat sina politiska uppdrag. 

Förtydligande av skrivningen om hur 40 procentsregeln ska tolkas och hur samordning av 
inkomster ska ske 
Uppdraget handlade i denna del om att förtydliga den så kallade 40 procentsregeln som resulterat i en 
del otydlighet i tolkningen. Här föreslås att skrivningen i 2 kap 1 § i OPF-KL18 om att uppdrag med 
minst 40 procent av en heltid kompletteras med ”eller 40 % i krontal” i förhållande till ett 
heltidsuppdrag. 

Egen aktivitet från första dagen 
I nuvarande OPF-KL i 2 kap 2 § anges att:  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt 
arbete.  

Uppdraget i denna del har varit att förtydliga kravet på egen aktivitet och förslag på tillägg anges enligt 
följande och kompletterar bestämmelsen i 2 kap 7 § enligt nedan: 

För att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut krävs egen aktivitet från första dagen i 
syfte att hitta annan försörjning.  

Förtroendevald ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och där vara aktivt arbetssökande. 
Vilka egna aktiviteter som har vidtagits ska fortlöpande, efter anmodan, redovisas 
skriftligen.  

Förslaget innebär även att en justering görs av Kungsbacka kommuns lokala regelverk där följande 
text utgår:  

Intyg om registrering hos a-kassa ska bifogas ansökan, 
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och följande text tillförs: 
•  Intyg om registrering hos Arbetsförmedlingen ska bifogas ansökan.  

•  Förtroendevald ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och där vara aktivt 
arbetssökande. Vilka egna aktiviteter som har vidtagits ska fortlöpande, efter anmodan, 
redovisas skriftligen. 

Samordna inkomster från första dagen 
Nuvarande regelverk anger att första året med omställningsstöd är samordningsfritt vad gäller andra 
förvärvsinkomster.  

Förslag till justeringar i 2 kap 6 § anges enligt följande. Nedanstående stycken tillförs paragrafen: 
Ekonomiskt och förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas/minskas med 
förvärvsinkomster under hela utbetalningstiden. Samordning ska ske månadsvis. 

All annan inkomst än kapitalinkomst är att betrakta som förvärvsinkomst. 

Årligen undantas ett prisbasbelopp från samordning. 

Nedanstående stycke utgår: 

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 
 
 

Arvodesberedningen 
Arvodesberedningen har den 9 maj 2022 § 6 behandlat ovanstående förslag till förändringar av OPF-KL. 
Arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd, pension 
och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22 samt Lokalt regelverk för bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22, daterade 2022-04-27 att 
gälla för förtroendevalda som för första gången tillträder ett eller flera uppdrag efter de allmänna valen 
2022 eller senare. 

 

Malin Aronsson   Anders Johansson 
Kommundirektör   Biträdande kommundirektör 
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Bestämmelser om 

omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda (OPF-KL 

22) 
 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som 

avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region 

eller kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser 

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 
 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

 

4. Familjeskydd 

 

Kapitel 1 

 

Inledande bestämmelser 
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 22) 

§ 1 Pensionsmyndighet 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa 

bestämmelserna i OPF-KL18. 

 

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar. 

 

Kapitel 2 

 

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och 

som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller 

betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid, eller 40 procent i krontal i 

förhållande till ett heltidsuppdrag. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

En förtroendevalde som dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst ett år kan följa och domen har fått laga 

kraft har inte rätt till aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd om den förtroendevalde har lämnat sina politiska uppdrag. 

 

§ 2 Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en 

förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. 

 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes 

individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram 

som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 22) 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års 

sammanhängande uppdragstid. 

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 

omställningsstöd utges i högst tre år. 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent 

under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som 

längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven 

ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av 

uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande 

omfattning. 

 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst 

åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för 

allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent 

av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 

innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

 

§ 6 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte 

annat anges. 

Ekonomiskt och förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas/minskas med förvärvsinkomster 

under hela utbetalningstiden. Samordning ska ske månadsvis. 

All annan inkomst än kapitalinkomst är att betrakta som förvärvsinkomst. 

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två 

följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 

Årligen undantas ett prisbasbelopp från samordning. 
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 22) 

§ 7 Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna 

fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd. 

För att ekonomiskt och förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut krävs egen aktivitet från första 

dagen i syfte att hitta annan försörjning. 

Förtroendevald ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och där vara aktivt arbetssökande. Vilka egna 

aktiviteter som har vidtagits ska fortlöpande, efter anmodan, redovisas skriftligen. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra 

anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav. 

 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3–5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten utfärdar. 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3–5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 

lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 

 

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den förtroendevalde få 

sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan 

ansökan. 

 

Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör 

uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat 

anges. 

 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 22) 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 

 

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9. 

 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 

inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar 

samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av 

sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt 

arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 

12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller 

ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 

 

§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 

inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent 

av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en 

följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, 

ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 

 

Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års 

inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, 
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landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår 

utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. 

 

§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos 

respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft 

uppdrag. 

Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive 

kommun, landsting/region eller kommunalförbund. 

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om 

uttag. 

 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 

pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 

 

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och 

tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt 

överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten 

fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att 

pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av 

pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 

 

§ 9 Uppgiftsskyldighet 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa 

rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan 

pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. 

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt 

orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande 

avsättningar av pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

 

§ 10 sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
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socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag 

före mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade 

kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut 

om annat beräkningsunderlag. 

 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. 

Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).  2.   

Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för utbetalning av 

månadsersättning enligt AGS-KL. 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 

kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under 

efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller 

annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

 

§ 11 Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till efterlevande 

make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I 

andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. 

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa 

barn. 

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under 

fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 

pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar. 

 

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds 

arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

 

§ 13 Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund. 

 

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 
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Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten 

utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd 

utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 

pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald 

eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex 

månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 

 

Kapitel 4 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som 

fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande 

del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige, eller från 

den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 

§ 2 Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och 

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

 

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider: 

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde avlider: 

c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med 

pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för 

efterlevande. 
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§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och 

registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet. 

 

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån i 

fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år 

motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter 

årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

 

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med 

månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till barnpension enligt 

SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 

socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte. 

 

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den 

förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 

0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig 

överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de 

efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den 

förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, 

därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande barn 

först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan 

barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i lika 

stora delar. 

 

§ 8 Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det 

att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för 

utbetalningen. 



  Sida 10 av 10 

  

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 22) 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av 

familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 

pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått kännedom om 

dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter som 

begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den 

förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan 

eller försäkringsinrättning. 

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan det för 

högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta 

gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med anledning av att 

han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som 

anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL. 
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Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, 

pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22 

OPF-KL22 gäller i sin helhet med följande kompletteringar. 

 

Omställningsstöd – Kapitel 2 

 

Vilka som omfattas 

 Förtroendevalda som är valda i 2014-års allmänna val eller senare, OPF-KL22s bestämmelser om 
omställningsstöd 2 kap. 2 1 § 1 st. 

 Förtroendevalda som har varit förtroendevalda även före 2014-års allmänna val, men som då inte 
kvalificerat sig enligt reglerna i PBF. Ingen retroaktiv tid räknas, OPF-KL22s bestämmelser om 
omställningsstöd 2 kap. 1 § 2 st. 

Aktiva omställningsinsatser 

 Aktiva omställningsinsatser, enligt OPF-KL22s bestämmelser om aktiva omställningsinsatser 2 kap. 
3 § lämnas under förutsättning att sökande uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att ansökan 
beviljas.   

 Aktiva omställningsinsatser utges för maximalt 6 månader. 
 Omställningspaket ges i form av rådgivning/coachning/utbildningsinsatser via av Kungsbacka 

kommun upphandlad leverantör.  
 Aktiva omställningsinsatser utges med en kostnad upp till 10 procent av fjärde kommunalrådets 

arvode. Avräkning sker med 50 % av beloppet för sökande med deltidsarbete. 
 Ansökan ska vara pensionshandläggare tillhanda senast sex månader efter att det politiska uppdraget 

har upphört. 

Ekonomiskt omställningsstöd 

 Ekonomiskt omställningsstöd, enligt OPF-KL22s bestämmelser om omställningsstöd 2 kap. 4 §, 
utbetalas under förutsättning att sökande uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att ansökan 
beviljas. 

 Intyg om registrering hos Arbetsförmedlingen A-kassan ska bifogas ansökan. 
 Förtroendevald ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och där vara aktivt arbetssökande. Vilka 

egna aktiviteter som har vidtagits ska fortlöpande, efter anmodan, redovisas skriftligen. 
 Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom att en rapport om hur jobbansökning har bedrivits, 

skickas till Kungsbacka kommuns pensionshandläggare var tredje månad efter beviljande av 
ekonomiskt omställningsstöd. Om rapport uteblir innehålls ersättning till dess att rapport inkommit.  

 Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd ska vara pensionshandläggare tillhanda senast sex 
månader efter att det politiska uppdraget har upphört. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt OPF-KL22s bestämmelser om omställningsstöd 2 kap. 
5 §, utbetalas under förutsättning att sökande uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att ansökan 
beviljas. 
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 Intyg om registrering hos Arbetsförmedlingen A-kassa ska bifogas ansökan. 
 Förtroendevald ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och där vara aktivt arbetssökande. Vilka 

egna aktiviteter som har vidtagits ska fortlöpande, efter anmodan, redovisas skriftligen. 
 Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom att en rapport om hur jobbansökning har bedrivits, 

skickas till Kungsbacka kommuns pensionshandläggare var tredje månad efter beviljande av 
ekonomiskt omställningsstöd. Om rapport uteblir innehålls ersättning till dess att rapport inkommit.  

 Ansökan om förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska vara pensionshandläggare tillhanda senast tre 
månader innan ekonomiskt omställningsstöd upphör. Ansökan görs för ett år i taget. 

Beräkning av ekonomiskt omställningsstöd 

Vid beräkning av ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd ligger de uppgifter 
som finns registrerade hos Kungsbacka kommun till grund. Om förtroendevald önskar komplettera med eget 
underlag för beräkningen är det dennes ansvar att ta fram dessa uppgifter. Underlagen kan kompletteras 
senast tre månader efter beviljad ansökan.  
Samordning 

Ersättning om omställningsstöd enligt OPF-KL22s bestämmelser om omställningsstöd enligt 2 kap. 4 § och 5 
§ ska samordnas enligt OPF-KL22s bestämmelser om omställningsstöd 2 kap. 6 §.  
Uppgiftsskyldighet och återbetalningsskyldighet av omställningsstöd  

Skyldighet att lämna korrekta uppgifter och regler för återbetalning återfinns i OPF-KL22s bestämmelser om 
omställningsstöd 7 §. Pensionsmyndigheten kan helt eller delvis avstå från efterkrav i enlighet med OPF-
KL22s bestämmelser om omställningsstöd 7 § 3 st.  

 Särskilda skäl som kan ligga till grund för pensionsmyndighetens beslut att helt eller delvis avstå 
från efterkrav kan exempelvis vara: 

o Felräkning har gjorts vid beräkningen av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt 
omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

o Felaktiga uppgifter hos Kungsbacka kommun ligger till grund för beräkning av ekonomiskt 
omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

o Utbetalning av omställningsstöd har gjorts till förtroendevald som avlidit och uppgifter inte 
har inkommit till pensionsmyndighet innan utbetalning har skett.  

Omställningsstöd vid parallella uppdrag Kungsbacka kommun och Region 

Halland 

Förtroendevald med uppdrag i Kungsbacka kommun och Region Halland parallellt, vars uppdrag uppgår till 
mer än 40 % tillsammans, kan ansöka om aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL22.  

Ansökan kan göras under förutsättning att uppdraget på endera sidan uppgår till minst 15 % och att årsarvode 
utgår. 

Kungsbacka kommun ansvarar endast för uppdrag inom kommunen. Om förtroendevald har parallella 
uppdrag i Kungsbacka kommun och Region Halland kan den omfattningen av uppdraget i Region Halland 
tillgodoräknas. Kungsbacka kommun ansvarar dock enbart för kostnader hänförliga till det uppdrag som 
utförts som förtroendevald i Kungsbacka kommun.  
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Pensionsbestämmelser – Kapitel 3 

 

Vilka som omfattas 

 Förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Kungsbacka 
kommun enligt OPF-KL22s bestämmelser enligt 3 kap. 1 § 1 st. 

 Förtroendevalda som är valda i 2014-års allmänna val eller senare. Förtroendevalda som har varit 
förtroendevalda även före 2014-års allmänna val, men som då inte kvalificerat sig enligt reglerna i 
PBF. Ingen retroaktiv tid räknas. OPF-KL22s bestämmelser 3 kap. 1 § 2 st. 

 Pensionsbestämmelserna i OPF-KL22, tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, 
om inte annat anges. Enligt OPF-KL22s bestämmelser enligt 3 kap. 1 § 3 st. 

 Undantagna från pensionsbestämmelserna regleras enligt OPF-KL22s bestämmelser 3 kap. 1 § 4 st 

Avgiftsbestämd ålderspension 

 Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension kan sändas in till Kungsbacka kommuns 
pensionshandläggare tidigast tre månader innan den avgiftsbestämda ålderspensionen, enligt reglerna 
i OPF-KL22, kan betalas ut. 

Sjukpension 

 Sjukpension, enligt OPF-KL22s bestämmelser 3 kap. 10 §, utbetalas under förutsättning att sökande 
uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att ansökan beviljas. 

 Ansökan om sjukpension kan sändas till Kungsbacka kommuns pensionshandläggare tidigast då 
beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan har utfärdats. Beslutet är tillika 
ansökan. Notering att det gäller ansökan om sjukpension enligt OPF-KL22 krävs.  

 Efterskydd gäller inte för betalning till den avgiftsbestämda ålderspensionen.  
 Särskilda fall som kan ligga till grund för pensionsmyndighetens beslut att förlänga efterskyddstiden 

kan exempelvis vara: 
o Utbetalning av sjukpension som har gjorts till förtroendevald som avlidit och uppgifter inte 

har inkommit till pensionsmyndighet innan utbetalning har skett.  

Efterlevandeskydd 

 Efterlevandeskydd, enligt OPF-KL22s bestämmelser 3 kap. 11 §, utbetalas under förutsättning att 
förtroendevalde uppfyllde kriterierna i bestämmelserna. 

 Efterlevandeskydd innebär att redan intjänad avgiftsbestämd ålderspension betalas ut till anhöriga 
enlig OPF-KL22s bestämmelser om efterlevandeskydd vid dödsfall.  

 Vid ansökan om utbetalning av den avgiftsbestämda ålderspensionen kan förtroendevald välja att 
avstå från efterlevandeskyddet. I så fall betalas kvarstående avgiftsbestämd ålderspension inte ut till 
anhöriga vid dödsfall.   

 Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket skickas till kommunens pensionshandläggare 
som ansökan om efterlevandeskydd.   

Uppgiftsskyldighet 

Skyldighet att lämna korrekta uppgifter och regler för återbetalning återfinns i OPF-KL22s bestämmelser, 9 
§ och 15 §. Pensionsmyndigheten kan helt eller delvis avstå från efterkrav i enlighet med OPF-KL22s 
pensionsbestämmelser, 9 § 3 st. och 15 §.  
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Familjepension – Kapitel 4 

 

Vilka som omfattas 

 Förtroendevalda som är valda i 2014-års allmänna val eller senare, OPF-KL22s bestämmelser om 
familjeskydd 4 kap. 1 § 1 st. 

 Förtroendevalda som har varit förtroendevalda även före 2014-års allmänna val, men som då inte 
kvalificerat sig enligt reglerna i PBF. Ingen retroaktiv tid räknas, OPF-KL22s bestämmelser om 
familjeskydd 4 kap. 1 § 2 st. 

Familjeskydd för efterlevande vuxen 

 Familjeskydd innebär att belopp kan utbetalas till efterlevande vuxen om förtroendevald avlider.  
 Familjeskydd för efterlevande vuxen utbetalas under förutsättning att förtroendevald uppfyllde 

kriterierna enligt OPF-KL22s bestämmelser 4 kap. 3 §.  
 Familjeskydd för efterlevande vuxen utbetalas under förutsättning att efterlevande uppfyller 

kriterierna enligt OPF-KL22s bestämmelser 4 kap. 4 §,   
 Beloppet på familjeskydd för efterlevande vuxen räknas fram enligt OPF-KL22s bestämmelser 4 

kap. 5 § 

Familjeskydd till efterlevande barn 

 Familjeskydd innebär att belopp kan utbetalas till efterlevande barn om förtroendevald avlider.  
 Familjeskydd för efterlevande barn utbetalas under förutsättning att förtroendevald uppfyllde 

kriterierna enligt OPF-KL22s bestämmelser 4 kap. 3 §.  
 Familjeskydd för efterlevande barn utbetalas under förutsättning att efterlevande uppfyller kriterierna 

enligt OPF-KL22s bestämmelser 4 kap. 6 §,   
 Beloppet på familjeskydd för efterlevande vuxen räknas fram enligt OPF-KL22s bestämmelser 4 

kap. 7 § 

Utbetalning av förmåner 

 Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket skickas till kommunens pensionshandläggare 
som ansökan om familjeskydd för efterlevande vuxen och familjeskydd för efterlevande barn. 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 

Gäller från: förslag 2022-04-27 

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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Allmänt om bestämmelserna  

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som 
avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region 
eller kommunalförbund.  

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:  

1. Inledande bestämmelser   

• Pensionsmyndighet  

•  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  

2. Omställningsstöd  

• Aktiva omställningsinsatser  

• Ekonomiskt omställningsstöd  

• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

3. Pensionsbestämmelser  

• Avgiftsbestämd pensionsbehållning  

• Sjukpension  

• Efterlevandeskydd  

4. Familjeskydd  

  

   



 

Inledande bestämmelser   

  

§ 1   Pensionsmyndighet  

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa 
bestämmelserna i OPF-KL18.  

§ 2   Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.  

    

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda  

  

§ 1   Tillämpningsområde m.m.  

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som 
fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del 
av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av 
PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.   

 

§ 2   Omställningsstöd  

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en 
förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.   

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.  
 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser  

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.   

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes 
individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram 
som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.   
 

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd  

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års 
sammanhängande uppdragstid.   



 

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 
omställningsstöd utges i högst tre år.   

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under 
år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode 
gånger tolv under det senaste året.  

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som 
längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven 
ålder.  

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av 
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.   
 

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst 
åtta års sammanhängande uppdragstid.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för allmän 
pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.   

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent 
av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.   

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.  
 

§ 6   Samordning  

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte 
annat anges.  

 Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två 
följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.  
 

§ 7   Uppgiftsskyldighet  

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa 
rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd.  

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra 
anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.  



 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.  
 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar.   

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.   
 

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd   

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den förtroendevalde få 
sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan 
ansökan.  

   

Pensionsbestämmelser  

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m.  

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör 
uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av 
PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.   

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges.  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.   
 

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning  

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  

a.  avgiftsbestämd ålderspension  

b.  sjukpension     

c.  efterlevandeskydd    
 

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension  

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.   
 

§ 4   Pensionsgrundande inkomst  

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 
inkomstbasbelopp.  



 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar 
samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av 
sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt 
arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.  

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 
§ kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning 
som utgör traktamente eller kostnadsersättning.   
 

§ 5   Pensionsavgifter  

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.  

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 
inkomstbasbelopp.  

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.   

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av 
heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en 
följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, 
ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken (SFB).  

Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.  

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. 

Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 
2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.   

  

§ 6   Pensionsbehållning  

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos 
respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. 
Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, 
landsting/region eller kommunalförbund.   

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.  

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om 
uttag.  

 



 

§ 7   Information  

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.   
 

§ 8   Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension  

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och 
tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt 
överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.  

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten 
fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten 
tagit emot sådan ansökan.  

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.   
 

§ 9   Uppgiftsskyldighet   

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa 
rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan 
pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.   

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt 
orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande 
avsättningar av pensionsavgift.  

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  
 

§ 10   Sjukpension  

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång.  

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade 
kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om 
annat beräkningsunderlag.  

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.  

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. 
Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.  

Anmärkningar 1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).  2.   
Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för utbetalning av 
månadsersättning enligt AGS-KL.   

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 
kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under 
efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.   



 

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller annat 
uppdrag, förenat med pensionsrätt.  

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.  

 

§ 11   Efterlevandeskydd    

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till efterlevande 
make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.  

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra 
hand betalas efterlevandeskydd till barn.   

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa 
barn.  

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under 
fem år.  

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar.   

 

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds 
arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.  
 

§ 13   Finansiering  

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund.  
 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd  

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.   

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten 
utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.   
 

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m.  

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald 
eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex 
månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.     

 

 



 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m.  

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som 
fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del 
av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige, eller 
från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.   
 

§ 2   Rätt till familjeskydd  

En förtroendevalds efterlevande har rätt till  

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och  

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.  
 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:  

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,  

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10   

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde avlider:  

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.  

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna   

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med 
pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för 

efterlevande.  
 

§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen  

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och registrerad 
partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.   
 

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen  

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån i fem 
års tid.  

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år 
motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter 
årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  



 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.  
 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn  

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med 
månaden innan barnet fyller arton år.  

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till barnpension enligt 
SFB.  

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med socialnämndens 
medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.  
 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn  

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den 
förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 
0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet.  

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig 
överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.  

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de efterlevande 
barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled 
delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen 
uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande barn 
först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan 
barnen.  

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar.  
 

§ 8   Utbetalning av förmåner  

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det att 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för 
utbetalningen.   

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av familjeskydd, 
ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.  

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått kännedom om 
dödsfallet.  

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter som 
begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde 
från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller 
försäkringsinrättning.   

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan det för högt 
utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 



 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med anledning av att 
han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som 
anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL. 
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Lokalt regelverk för 
bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och 
familjeskydd för 
förtroendevalda, OPF-KL18 
OPF-KL18 gäller i sin helhet med följande kompletteringar. 
 

Omställningsstöd – Kapitel 2  

Vilka som omfattas 
• Förtroendevalda som är valda i 2014-års allmänna val eller senare, 

OPF-KL18s bestämmelser om omställningsstöd 2 kap. 2 1 § 1 st. 
• Förtroendevalda som har varit förtroendevalda även före 2014-års 

allmänna val, men som då inte kvalificerat sig enligt reglerna i PBF. 
Ingen retroaktiv tid räknas, OPF-KL18s bestämmelser om 
omställningsstöd 2 kap. 1 § 2 st. 

Aktiva omställningsinsatser 
• Aktiva omställningsinsatser, enligt OPF-KL18s bestämmelser om 

aktiva omställningsinsatser 2 kap. 3 § lämnas under förutsättning att 
sökande uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att ansökan beviljas.   

• Aktiva omställningsinsatser utges för maximalt 6 månader. 
• Omställningspaket ges i form av 

rådgivning/coachning/utbildningsinsatser via av Kungsbacka kommun 
upphandlad leverantör.  

• Aktiva omställningsinsatser utges med en kostnad upp till 10 procent av 
fjärde kommunalrådets arvode. Avräkning sker med 50 % av beloppet 
för sökande med deltidsarbete.  
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• Ansökan ska vara pensionshandläggare tillhanda senast sex månader 
efter att det politiska uppdraget har upphört.   

Ekonomiskt omställningsstöd 
• Ekonomiskt omställningsstöd, enligt OPF-KL18s bestämmelser om 

omställningsstöd 2 kap. 4 §, utbetalas under förutsättning att sökande 
uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att ansökan beviljas. 

• Intyg om registrering hos a-kassa ska bifogas ansökan.  
• Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom att en rapport om hur 

jobbansökning har bedrivits, skickas till Kungsbacka kommuns 
pensionshandläggare var tredje månad efter beviljande av ekonomiskt 
omställningsstöd. Om rapport uteblir innehålls ersättning till dess att 
rapport inkommit.  

• Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd ska vara 
pensionshandläggare tillhanda senast sex månader efter att det politiska 
uppdraget har upphört. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt OPF-KL18s 

bestämmelser om omställningsstöd 2 kap. 5 §, utbetalas under 
förutsättning att sökande uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att 
ansökan beviljas. 

• Intyg om registrering hos a-kassa ska bifogas ansökan.  
• Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom att en rapport om hur 

jobbansökning har bedrivits, skickas till Kungsbacka kommuns 
pensionshandläggare var tredje månad efter beviljande av ekonomiskt 
omställningsstöd. Om rapport uteblir innehålls ersättning till dess att 
rapport inkommit.  

• Ansökan om förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska vara 
pensionshandläggare tillhanda senast tre månader innan ekonomiskt 
omställningsstöd upphör. Ansökan görs för ett år i taget. 
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Beräkning av ekonomiskt omställningsstöd 
Vid beräkning av ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ligger de uppgifter som finns registrerade hos Kungsbacka 
kommun till grund. Om förtroendevald önskar komplettera med eget underlag 
för beräkningen är det dennes ansvar att ta fram dessa uppgifter. Underlagen 
kan kompletteras senast tre månader efter beviljad ansökan.  

Samordning 
Ersättning om omställningsstöd enligt OPF-KL18s bestämmelser om 
omställningsstöd enligt 2 kap. 4 § och 5 § ska samordnas enligt OPF-KL18s 
bestämmelser om omställningsstöd 2 kap. 6 §.  

Uppgiftsskyldighet och återbetalningsskyldighet av omställningsstöd  
Skyldighet att lämna korrekta uppgifter och regler för återbetalning återfinns i 
OPF-KL18s bestämmelser om omställningsstöd 7 §. Pensionsmyndigheten kan 
helt eller delvis avstå från efterkrav i enlighet med OPF-KL18s bestämmelser 
om omställningsstöd 7 § 3 st.  

• Särskilda skäl som kan ligga till grund för pensionsmyndighetens beslut 
att helt eller delvis avstå från efterkrav kan exempelvis vara: 

o Felräkning har gjorts vid beräkningen av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

o Felaktiga uppgifter hos Kungsbacka kommun ligger till grund 
för beräkning av ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd. 

o Utbetalning av omställningsstöd har gjorts till förtroendevald 
som avlidit och uppgifter inte har inkommit till 
pensionsmyndighet innan utbetalning har skett.  

Omställningsstöd vid parallella uppdrag Kungsbacka kommun och  
Region Halland 
Förtroendevald med uppdrag i Kungsbacka kommun och Region Halland 
parallellt, vars uppdrag uppgår till mer än 40 % tillsammans, kan ansöka om 
aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL18.  
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Ansökan kan göras under förutsättning att uppdraget på endera sidan uppgår till 
minst 15 % och att årsarvode utgår.   
 
Kungsbacka kommun ansvarar endast för uppdrag inom kommunen. Om 
förtroendevald har parallella uppdrag i Kungsbacka kommun och Region 
Halland kan den omfattningen av uppdraget i Region Halland tillgodoräknas. 
Kungsbacka kommun ansvarar dock enbart för kostnader hänförliga till det 
uppdrag som utförts som förtroendevald i Kungsbacka kommun.  

Pensionsbestämmelser – Kapitel 3 

Vilka som omfattas 
• Förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör 

uppdrag hos Kungsbacka kommun enligt OPF-KL18s bestämmelser 
enligt 3 kap. 1 § 1 st. 

• Förtroendevalda som är valda i 2014-års allmänna val eller senare. 
Förtroendevalda som har varit förtroendevalda även före 2014-års 
allmänna val, men som då inte kvalificerat sig enligt reglerna i PBF. 
Ingen retroaktiv tid räknas. OPF-KL18s bestämmelser 3 kap. 1 § 2 st. 

• Pensionsbestämmelserna i OPF-KL18, tillämpas på förtroendevald, 
oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges. Enligt OPF-KL18s 
bestämmelser enligt 3 kap. 1 § 3 st. 

• Undantagna från pensionsbestämmelserna regleras enligt OPF-KL18s 
bestämmelser 3 kap. 1 § 4 st 

Avgiftsbestämd ålderspension 
• Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension kan sändas in till 

Kungsbacka kommuns pensionshandläggare tidigast tre månader innan 
den avgiftsbestämda ålderspensionen, enligt reglerna i OPF-KL18, kan 
betalas ut. 

Sjukpension 
• Sjukpension, enligt OPF-KL18s bestämmelser 3 kap. 10 §, utbetalas 

under förutsättning att sökande uppfyller kriterierna i bestämmelserna 
och att ansökan beviljas. 
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• Ansökan om sjukpension kan sändas till Kungsbacka kommuns 
pensionshandläggare tidigast då beslut om sjuk- eller 
aktivitetsersättning från Försäkringskassan har utfärdats. Beslutet är 
tillika ansökan. Notering att det gäller ansökan om sjukpension enligt 
OPF-KL18 krävs.  

• Efterskydd gäller inte för betalning till den avgiftsbestämda 
ålderspensionen.  

• Särskilda fall som kan ligga till grund för pensionsmyndighetens beslut 
att förlänga efterskyddstiden kan exempelvis vara: 

o Utbetalning av sjukpension som har gjorts till förtroendevald 
som avlidit och uppgifter inte har inkommit till 
pensionsmyndighet innan utbetalning har skett.  

Efterlevandeskydd 
• Efterlevandeskydd, enligt OPF-KL18s bestämmelser 3 kap. 11 §, 

utbetalas under förutsättning att förtroendevalde uppfyllde kriterierna i 
bestämmelserna. 

• Efterlevandeskydd innebär att redan intjänad avgiftsbestämd 
ålderspension betalas ut till anhöriga enlig OPF-KL18s bestämmelser 
om efterlevandeskydd vid dödsfall.  

• Vid ansökan om utbetalning av den avgiftsbestämda ålderspensionen 
kan förtroendevald välja att avstå från efterlevandeskyddet. I så fall 
betalas kvarstående avgiftsbestämd ålderspension inte ut till anhöriga 
vid dödsfall.   

• Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket skickas till 
kommunens pensionshandläggare som ansökan om efterlevandeskydd.   

Uppgiftsskyldighet 
Skyldighet att lämna korrekta uppgifter och regler för återbetalning återfinns i 
OPF-KL18s bestämmelser, 9 § och 15 §. Pensionsmyndigheten kan helt eller 
delvis avstå från efterkrav i enlighet med OPF-KL18s pensionsbestämmelser, 9 
§  3 st. och 15 §.  
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Familjepension – Kapitel 4 

Vilka som omfattas 
• Förtroendevalda som är valda i 2014-års allmänna val eller senare, 

OPF-KL18s bestämmelser om familjeskydd 4 kap. 1 § 1 st. 
• Förtroendevalda som har varit förtroendevalda även före 2014-års 

allmänna val, men som då inte kvalificerat sig enligt reglerna i PBF. 
Ingen retroaktiv tid räknas, OPF-KL18s bestämmelser om familjeskydd 
4 kap. 1 § 2 st. 

Familjeskydd för efterlevande vuxen 
• Familjeskydd innebär att belopp kan utbetalas till efterlevande vuxen 

om förtroendevald avlider.  
• Familjeskydd för efterlevande vuxen utbetalas under förutsättning att 

förtroendevald uppfyllde kriterierna enligt OPF-KL18s bestämmelser 4 
kap. 3 §.  

• Familjeskydd för efterlevande vuxen utbetalas under förutsättning att 
efterlevande uppfyller kriterierna enligt OPF-KL18s bestämmelser 4 
kap. 4 §,   

• Beloppet på familjeskydd för efterlevande vuxen räknas fram enligt 
OPF-KL18s bestämmelser 4 kap. 5 § 

Familjeskydd till efterlevande barn 
• Familjeskydd innebär att belopp kan utbetalas till efterlevande barn om 

förtroendevald avlider.  
• Familjeskydd för efterlevande barn utbetalas under förutsättning att 

förtroendevald uppfyllde kriterierna enligt OPF-KL18s bestämmelser 4 
kap. 3 §.  

• Familjeskydd för efterlevande barn utbetalas under förutsättning att 
efterlevande uppfyller kriterierna enligt OPF-KL18s bestämmelser 4 
kap. 6 §,   

• Beloppet på familjeskydd för efterlevande vuxen räknas fram enligt 
OPF-KL18s bestämmelser 4 kap. 7 § 
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Utbetalning av förmåner 
• Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket skickas till 

kommunens pensionshandläggare som ansökan om familjeskydd för 
efterlevande vuxen och familjeskydd för efterlevande barn. 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 261, KS/2018:563 
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
www.kungsbacka.se 
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§ 145 Dnr 2021-00657 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och 
samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att forum för 
samtal och samverkan i frågor som rör funktionsnedsatta redan finns och är under 
utveckling. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 8 juni 2021 om att Kungsbacka kommun ska inrätta ett 
forum för samverkan och diskussion i frågor som berör funktionsnedsatta. 

Motionärerna anser att det ska vara en självklarhet att det finns dialog och samverkan 
med den eller de som berörs, såväl före som efter ett beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 147 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-23 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-11-18, § 171 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 268 
Kommunfullmäktige 2021-06-08, § 105 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-06-01 
Bilaga till motion - Forum för samtal och samverkan i frågor som berör 
funktionsnedsatta, maj 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 147 Dnr 2021-00657 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och 
samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att forum för 
samtal och samverkan i frågor som rör funktionsnedsatta redan finns och är under 
utveckling.  

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har lämnat in en motion om att Kungsbacka kommun ska inrätta 
ett forum för samverkan och diskussion i frågor som berör funktionsnedsatta. 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige den 8 juni 2021. 

Motionärerna anser att det ska vara en självklarhet att det finns dialog och samverkan 
med den eller de som berörs, såväl före som efter ett beslut.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-23 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-11-18, § 171 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 268 
Kommunfullmäktige 2021-06-08, § 105 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-06-01 
Bilaga till motion - Forum för samtal och samverkan i frågor som berör 
funktionsnedsatta, maj 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor 
som berör funktionsnedsatta 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att forum för samtal och 
samverkan i frågor som rör funktionsnedsatta redan finns och är under utveckling.  

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har lämnat in en motion om att Kungsbacka kommun ska inrätta ett forum för 
samverkan och diskussion i frågor som berör funktionsnedsatta. Motionen anmäldes i 
kommunfullmäktige den 8 juni 2021. 

Motionärerna anser att det ska vara en självklarhet att det finns dialog och samverkan med den eller de 
som berörs, såväl före som efter ett beslut.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-23 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-11-18, § 171 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 268 

Kommunfullmäktige 2021-06-08, § 105 

Motion från Roger Larsson (KB), 2021-06-01 

Bilaga till motion - Forum för samtal och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta, maj 2021 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har lämnat in en motion om att Kungsbacka kommun ska inrätta ett forum för 
samverkan och diskussion i frågor som berör funktionsnedsatta. 

I sin motion argumenterar Roger Larsson (KB) att ett av kommunens allra främsta och mest 
grundläggande uppdrag är att se till att alla medborgare har ett bra och fungerande liv. Motionären 
understryker vidare vikten av ambitionen i kommunfullmäktiges mål, ”I ett välmående samhälle måste 
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kraften hos invånare, företagare, föreningar och organisationer tas tillvara. Vi skall öka samarbetet 
mellan kommunen och dessa aktörer. Dialogen med våra invånare ska stärkas.” 

Den 8 juni 2021 anmäldes motionen i kommunfullmäktige som remitterade den till kommunstyrelsen 
för behandling. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har yttrat sig över motionen och i sitt yttrande 
konstaterar nämnden att det redan genomförs dialoger med de målgrupper som motionären syftar på.  

Även i många nationella och internationella styrdokument lyfts vikten av delaktighet, tillgänglighet, 
dialog och medskapande fram. Många av dessa dokument trycker, helt i linje med motionens ambition, 
på att det blir särskilt viktigt med särskilda forum för dialog för målgrupper som löper större risk att 
inte kunna delta i samhället på lika villkor som andra. 

Bland annat berör de globala målen genom Agenda 2030, Barnkonventionen, Konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt det nationella målet för 
funktionshinderspolitiken denna fråga. 

Dialog, delaktighet och tillgänglighet behöver säkerställas på flera olika nivåer för att kunna nå full 
effekt. I Kungsbacka sker därför dessa dialog i många olika forum och på olika nivåer. 

Arbetet i Kungsbacka kommun 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har i Kungsbacka kommun ett särskilt ansvar för att erbjuda 
individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras livsföring när det inte tillgodoses på 
annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att 
leva ett självständigt liv. Insatserna ska utformas i delaktighet och samverkan med den enskilde och 
anpassas till den enskildes individuella behov. Här sker dialogen alltså med varje enskild brukare i 
varje enskilt fall. 

På verksamhetsnivå inom socialtjänstens ansvarsområden finns ett antal olika former för delaktighet 
och samverkan. I dessa forum möts brukare, medarbetare och chefer för att tillsammans gå igenom 
olika frågor. Här följer några exempel: 

Gällande bostad med särskild service (BMSS) finns månadsvisa bomöten som rör frågor på varje 
enskilt boende.  

Inom verksamhetsområdet för BMSS och för daglig verksamhet finns brukarråd som omfattar flera 
verksamheter. Syftet med dessa forum är att öka brukarmedverkan och inflytande. Frågor till och från 
brukarråden lyfts på verksamhetsmöten och ledningsmöten. Antalet kluster för brukarråd håller för 
närvarande på att utökas till att omfatta all verksamhet för BMSS och daglig verksamhet.  

På verksamhetsövergripande nivå bjuder förvaltningschefen för förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg in till dialogmöten en till två gånger per halvår. På dessa möten har representanter för 
ett antal olika lokala brukarorganisationer möjlighet att delta. Syftet med dialogmötena är att 
förvaltningen har möjlighet att lämna information till brukarorganisationerna i frågor som berör dem 
samt att ha dialog om aktuella frågor. 
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Även inom äldreomsorgen och i särskolan finns strukturer för dialog mellan brukare, medarbetare och 
chefer på såväl enhets- som verksamhetsnivå. 

På kommunövergripande strategisk nivå bjuder kommunen in till Samordningsgruppen för 
tillgänglighet. Vanligtvis träffas denna grupp minst två gånger per år. Under 2021 har möten enbart 
genomförts via Teams på grund av pandemin. Det är för tillfället tjänstepersoner på Bygg- och 
miljöförvaltningen som är sammankallande.  

I detta forum diskuteras dels tillgänglighet i den fysiska miljön, dels strategiska tillgänglighets- och 
delaktighetsfrågor som rör kommunens verksamhet. Vid Samordningsgruppens senaste möte deltog 
brukarrepresentanter från Synskadades Riksförbund (SRF), Neuroförbundet (NHR) och Riksförbundet 
för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) samt tjänstepersoner från Byggnads- och 
miljöförvaltningen, förvaltningen för Teknik och förvaltningen för Vård & Omsorg. Vid tidigare 
möten har även Riksförbundet Attention, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), 
Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret samt förvaltningen för Kultur & Fritid varit 
representerade. 

Samhällsbyggnadskontoret kan avslutningsvis konstatera att arbetet med delaktighet, dialog och 
inflytande ständigt behöver utvecklas. Förväntningar från invånare och behov av medskapande ökar 
hela tiden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har även initierat en översyn av sitt arbete med 
former för brukardelaktighet på verksamhets- och systemnivå. 

Sammanfattningsvis bedömer Samhällsbyggnadskontoret att det finns ändamålsenliga forum för dialog 
och samverkan inom området. Vidareutveckling och spridning av dessa sker inom ramen för berörda 
förvaltningars löpande kvalitetsarbete. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef  
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§ 171 Dnr 2021-00237 
Yttrande över motion (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor 
som berör funktionsnedsatta  

Beslut – Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till beslut  
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med 
funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers 
individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och 
ett självständigt liv. 

Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som 
kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt reglementet ett särskilt ansvar för 
att erbjuda individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras 
livsföring när det inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna 
tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att leva ett självständigt liv. 
Insatserna ska utformas i delaktighet och samverkan med den enskilde och anpassas 
till den enskildes individuella behov. 

Enligt motionen ska det i föreslagna forum för samtal och samverkan avhandlas 
frågor som berör funktionsnedsatta. Det framgår av motionen att avsikten är samtal 
och samverkan på en generell och övergripande nivå och inte på individnivå.  

Forum för delaktighet och samverkan på verksamhetsnivå 

Inom Individ & Familjeomsorg finns ett antal olika former för delaktighet och 
samverkan på verksamhetsnivå. Det görs i forum där brukare, medarbetare och 
chefer möts för att tillsammans, på varierande sätt gå igenom olika frågor.  

Inom övriga delar av verksamheten som berör funktionsnedsatta bjuds det in till 
dialog vid särskilda tillfällen när man bedömer det lämpligt med brukarmedverkan.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har ett ansvar för att planera och utveckla 
verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Detta görs i enlighet med 
nämndens mål för verksamheten genom olika aktiviteter som beskrivs i respektive 
verksamhets och enhets genomförandeplan. 

Utifrån förslaget i motionen om samtal och samverkan och med hänvisning till 
ovanstående beskrivning gör Nämnden för Individ & Familjeomsorg bedömningen 
att nämnden fullföljer sitt uppdrag för funktionsnedsatta personer i enlighet med 
reglementet och krav på delaktighet och samverkan. 
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forts. § 171 

Beslutsunderlag 
Se, jämte motion (KB) och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-01, där 
det föreslås att Nämnden för Individ & Familjeomsorg förslår kommunstyrelsen att 
anse motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med 
funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers 
individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och 
ett självständigt liv.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-17, § 268  
Kommunfullmäktige, 2021-06-08, § 105  
Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som 
berör funktionsnedsatta, 2021-06-01 
Bilaga till motionen – FUB, maj 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen 
att anse motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med 
funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers 
individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och 
ett självständigt liv. 

Förslaget antas.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Begäran om yttrande - Motion om forum för samtal och samverkan i frågor som berör 
funktionsnedsatta (KS dnr 2021-00657) 
 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning och det 
uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers individuella behov är utgångspunkten för de insatser 
som ges av Nämnden för Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda 
levnadsvillkor och ett självständigt liv. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (kb) och Stefan Sundberg (kb) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som kan samtala och samverka i frågor 
som berör funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt reglementet ett särskilt ansvar för att erbjuda 
individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras livsföring när det inte tillgodoses på 
annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att 
leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till den enskildes individuella behov. 

I kommunens uppgifter ingår enligt lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) att samverka 
med organisationer som företräder människor med funktionsnedsättning. I kommunallagen finns 
bestämmelser om delaktighet och insyn genom brukarinflytande och genom att nämnderna ska verka 
för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.  

Utifrån förslaget i motionen om samtal och samverkan gör nämnden för Individ § Familjeomsorg 
bedömningen att nämnden fullföljer sitt uppdrag för funktionsnedsatta personer i enlighet med 
reglementet och krav på delaktighet och samverkan.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-17, § 268  
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Kommunfullmäktige, 2021-06-08, § 105  

Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som berör 
funktionsnedsatta, 2021-06-01 

Bilaga till motionen – FUB, maj 2021  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
I motionen föreslås att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som kan samtala och 
samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt reglementet ett särskilt ansvar för att erbjuda 
individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras livsföring när det inte tillgodoses på 
annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att 
leva ett självständigt liv. Insatserna ska utformas i delaktighet och samverkan med den enskilde och 
anpassas till den enskildes individuella behov. 

I kommunens uppgifter ingår enligt lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) 15§ p 7 att 
samverka med organisationer som företräder människor med funktionsnedsättning. I kommunallagen 
(KL) 8 kapitlet 3§ finns bestämmelser om delaktighet och insyn genom brukarinflytande och genom 
att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.  

Enligt motionen ovan ska det i föreslagna forum för samtal och samverkan avhandlas frågor som berör 
funktionsnedsatta. Det framgår av motionen att avsikten är samtal och samverkan på en generell och 
övergripande nivå och inte på individnivå.  

 

Forum för delaktighet och samverkan på verksamhetsnivå 

Inom Individ & Familjeomsorg finns ett antal olika former för delaktighet och samverkan på 
verksamhetsnivå. Det görs i forum där brukare, medarbetare och chefer möts för att tillsammans, på 
varierande sätt gå igenom olika frågor.  

När det gäller bostad med särskild service (BMSS) finns månadsvisa bomöten som rör frågor på varje 
enskilt boende. Inom verksamhetsområdet för BMSS och daglig verksamhet (DV) finns, sedan 2019 
brukarråd som omfattar flera verksamheter, enligt en geografisk indelning i kluster. Syftet med dessa 
forum är att öka brukarmedverkan och inflytande. Frågor till och från brukarråden lyfts på 
verksamhetsmöten och ledningsmöten. Antal kluster för brukarråd håller för närvarande på att utökas 
för att omfatta all verksamhet för BMSS och DV. 
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Inom övriga delar av verksamheten som berör funktionsnedsatta bjuds det in till dialog vid särskilda 
tillfällen när man bedömer det lämpligt med brukarmedverkan. Det kan då vara redan på 
planeringsstadiet och under en hel förändringsprocess. Exempel på detta är ett förändringsarbete som 
genomfördes inom verksamheten för sysselsättning. 

På verksamhetsövergripande nivå bjuder förvaltningschefen in till dialogmöten en till två gånger per 
termin. Då bjuds representanter för ett antal olika, lokala brukarorganisationer in. Syftet med dessa 
dialogmöten är information från förvaltningen och dialog om aktuella frågor.  

 

Nämndens mål med anknytning till motionen 

• Vi har nöjda och delaktiga brukare som får rätt insats på rätt nivå.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har ett ansvar för att planera och utveckla verksamheten för 
personer med funktionsnedsättning. Detta görs i enlighet med nämndens mål för verksamheten genom 
olika aktiviteter som beskrivs i respektive verksamhets och enhets genomförandeplan. 

En för sammanhanget relevant aktivitet, som påbörjats 2021 är att se över lämpliga former för 
brukardelaktighet på verksamhets- och systemnivå. 

 

Utifrån förslaget i motionen om samtal och samverkan och med hänvisning till ovanstående 
beskrivning gör nämnden för Individ & Familjeomsorg bedömningen att nämnden fullföljer sitt 
uppdrag för funktionsnedsatta personer i enlighet med reglementet och krav på delaktighet och 
samverkan.  

 

 

Karin Martinsson    Torun Ljungman 

Förvaltningschef    Utvecklingsledare 
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§ 268 Dnr 2021-00657 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal 
och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att inrätta ett forum för samtal 
och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-06-08, § 105 

Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som 
berör funktionsnedsatta, 2021-06-01 inklusive bilaga 

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 Individ & Familjeomsorg 
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§ 105 Dnr 2021-00657 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och 
samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att inrätta ett forum för samtal 
och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som 
berör funktionsnedsatta, 2021-06-01 

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 



Kungsbackaborna 

Ko m m u n f u I I m ä kt i ge 2021-06-01 

Motion som ett led i ett av kommunens grundläggande uppdrag 

En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till 
att alla medborgare har ett bra fungerande liv och att alla medborgare 
tillförsäkras ett så gott liv som möjligt! 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, (FUB), är tillsammans med Individ och 
Familjeomsorg, (IFO), dess styrelse och förvaltning en del av dem som vi 
Kungsbacka kommun finns till för, nämligen kommuninnevånare med någon 
form av funktionsnedsättning. De har olika roller men förhoppningen är ju att 
man tar vara på varandras kunskaper och att de insatser som görs bygger på så 
mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Läser man bifogad skrivelse så 
framgår det tydligt att så är inte fallet. Vi anser att det skall vara en självklarhet 
att det skall vara en dubbelsidig dialog med samverkan i frågor om den/dem 
det berör, såväl före som efter beslut. Vi ställer oss bakom vad Alliansen skriver 
inför budget 2022. Under rubriken Ett medskapande samhälle och öppen 
attityd kan man läsa "1 ett välmående samhälle måste kraften hos invånare, 
företagare, föreningar och organisationer tas tillvara. Vi skall öka samarbetet 
mellan kommunen och dessa aktörer. Dialogen med våra invånare ska stärkas." 
För att stärka dialogen och få till en bättre samverkan mellan berörda, som 
leder till att vi tillsammans fåren ökad kunskap och förståelse för vad som 
behöver göras för dem vi finns till för, vill vi inrätta ett forum för detta. 

Kungsbackaborna yrkar med stöd av ovanstående och bifogad skrivelse: 
- att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som 
kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta. 

Roger ~ sson (Kb) Stefan Sundberg (Kb) 

Bifogat: Skrivelse från FUB Kungsbacka /Kerstin Tegner 



 

En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till 
att alla medborgare har ett bra, fungerande liv och att alla medborgare 
tillförsäkras ett gott liv! 

 

Tillsammans med andra berörda organisationer vill FUB ha ’det goda samtalet’ med kommunens 
förvaltningar och politik. 
FUB vill vara en samarbetspartner, en remissinstans. Vi vill att nämnd och förvaltning ger FUB 
möjlighet att ge synpunkter på de förslag som ni har, innan det tas beslut. 
Vi hänvisar till LSS Särskilda bestämmelser 15 § pkt 7 i LSS (samverkan) samt till Kommunallagen 8 
kap 3 § (samverkan). 

FUB ingår i Dialogmöte med inbjudan från förvaltningen, tillsammans med andra föreningar, det är 
bra, men frågorna och synpunkterna borde synliggöras för politiken före beslut. 

Genom samverkan med handikapporganisationernas representanter, kan de erfarenheter, som 
personer med funktionsnedsättningar besitter, tillföras verksamheterna och ge kännedom om 
situationen i kommunen.  Det efterfrågas sällan konsekvensanalyser från politiken, vilket förvånar 
oss. 

Tidigare fanns ett forum Kommunala Handikapprådet (KHR) där organisationerna kunde lyfta frågor 
och frågorna blev behandlade och kommunens olika förvaltningar och politiken kunde ta del av 
synpunkterna som kom fram. Dessutom var KHR en remissinstans. 

Vi kan kalla det för Kommunens råd för personer med funktionshinder (KRF).  

- I artiklar i lokalpressen, skrivs ’Fortsatt underskott……. och besparingar inom IFO med 
uttalande från förvaltningschefen och nämndens ordförande. Man ser inte till människan 
utan skriver att det finns utgifter som vi inte råder över`. Men vad då? Äska mer pengar, var 
aktiva i budgetförhandlingar mm Kungsbacka skulle ju kunna ligga i framkant. 
I denna välmående kommun borde det vara självklart att alla medborgare har det bra oavsett 
vilket behov av stöd man har. Man tar bort alla insatser, som inte är lagstadgade (LSS) och 
ger därmed denna grupp ett tufft liv. Föräldrar får komma och hjälpa till (se artikel i NH från 
orolig förälder), många föräldrar är till åren komna och hade önskat att ens barn har ett gott 
liv och att man kunde slå sig till ro. 

- Vi vill uppmärksamma er på Utjämningsbidraget. Kommunen betalar ca 50 miljoner kr/år 
(från 2005), till andra kommuner, beroende på att man i Kungsbacka, inte byggt ut 
gruppbostäder, inte beviljat kontaktpersoner eller ledsagning och andra insatser som skulle 
kommit personkretsen till godo. Hade Kungsbacka kommun utnyttjat LSSen fullt ut hade 
utjämningsbidraget blivit lägre, stannat i kommunen och dessutom gett arbetstillfällen. 

 

Maj 2021 

För FUB Kungsbacka /Kerstin Tegnér 
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§ 146 Dnr 2021-00864 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om 
riktlinjer för dagarvode 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ersättningarna enligt 
gällande regelverk uppgår till ett skäligt belopp för en hel dags sammanträden. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 7 september 2021 föreslagit att Riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda ska revideras genom att under rubriken Dagarvode 
stryka meningen ”Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag 
får det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett 
helt dagarvode”. 

Bestämmelsen som motionärerna vill stryka innebär i praktiken att ersättningen för 
en förtroendevald begränsas till ett helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet 
sammanträden och aktiviteter som den förtroendevalde deltar i under dagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 148 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24 
Arvodesberedningen 2022-03-21, § 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 326 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 125 
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 226 
Motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD), 2021-08-24 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns (SD) yrkande. 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns 
(SD) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 148 Dnr 2021-00864 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om 
riktlinjer för dagarvode 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ersättningarna enligt 
gällande regelverk uppgår till ett skäligt belopp för en hel dags sammanträden. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 7 september 2021 föreslagit att Riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda ska revideras genom att under rubriken Dagarvode 
stryka meningen ”Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag 
får det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett 
helt dagarvode”. 

Bestämmelsen som motionärerna vill stryka innebär i praktiken att ersättningen för 
en förtroendevald, begränsas till ett helt dagarvode under en dag, oberoende av 
antalet sammanträden och aktiviteter som den förtroendevalde deltar i under dagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24 
Arvodesberedningen 2022-03-21, § 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 326 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 125 
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 226 
Motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD), 2021-08-24 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-10 

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

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om riktlinjer för 
dagarvode 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ersättningarna enligt gällande regelverk 
uppgår till ett skäligt belopp för en hel dags sammanträden. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 
7 september 2021 föreslagit att Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda ska revideras 
genom att under rubriken Dagarvode stryka meningen ”Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet 
under samma dag får det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett 
helt dagarvode”. 

Bestämmelsen som motionärerna vill stryka innebär i praktiken att ersättningen för en förtroendevald, 
begränsas till ett helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som 
den förtroendevalde deltar i under dagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24 
Arvodesberedningen 2022-03-21, § 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 326 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 125 
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 226 
Motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD), 2021-08-24 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige 2018-12-10 

Beskrivning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i motionen föreslagit att riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda ska revideras genom att under rubriken Dagarvode stryka meningen ”Vid 
mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får det totala arvodet enligt denna punkt 
för en och samma person inte överstiga ett helt dagarvode”. 
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Bestämmelsen som motionärerna vill stryka innebär i praktiken att ersättningen för en förtroendevalda 
begränsas till ett helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som 
den förtroendevalde deltar i under dagen. 

Gällande regler 
Ett helt dagarvode uppgår 2021 till 3 070 kronor (ett halvt dagarvode 1 535 kronor). Enligt riktlinjer 
och regler för förmåner till förtroendevalda är ett helt dagarvode det högsta beloppet som kan betalas 
ut som arvode för en dag oavsett antal sammanträden och aktiviteter. Ett halvdagsarvode gäller för 
sammanträden upp till 4 timmar och heldagsarvode innebär möten från 4 timmar och uppåt. Det 
innebär alltså att om den förtroendevalda har ytterligare aktiviteter samma dag som ger rätt till arvode, 
utbetalas inget arvode för den delen som överstiger 8 timmar. 

Detta är en bestämmelse som funnits med i tidigare regelverk och har gällt sedan 1995. Bestämmelsen 
finns med i gällande och kommande (från 2023) Riktlinjer och regler för förmåner till 
förtroendevalda. Däremot framgår av kommunens regler att ersättning, att fullmäktiges sammanträden 
inte omfattas av dagarvodets beloppsbegränsning (punkt 2.4) 

I kommunallagens 5 kap. § 1 framgår det att det är kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 
grunderna för de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda. Vidare framgår det i 4 kap. 16 § att 
”förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget”. 

Det ankommer på kommunerna själva att, utifrån de lokala förutsättningarna, bestämma vad som är en 
skälig ersättning eller ekonomisk förmån (prop. 1990/91:117 s. 169). 

Andra kommuner 
Vid en genomgång av några andra kommuner vad avser i vilken omfattning det förekommer 
begränsningar av dagarvodet (timarvode, sammanträdesarvode med flera benämningar) framgår att det 
varierar i hög grad eftersom varje kommun har sin egen konstruktion av beräkningar, regelverk och 
ersättningsnivåer. En del kommuner har begräsningar av högsta arvodesbelopp under en och samma 
dag. En del har inga angivna begränsningar av arvodesbelopp per dag och en del har andra varianter av 
begränsningar till exempel grundarvode, inställelsearvode. 

Med hänvisning till den stora variationen är det inte helt självklart att ta vägledning av hur andra 
kommuner gör. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Ett helt dagarvode uppgår 2021 till 3 070 kronor. Det förutsätter att ett sammanträde eller två olika 
sammanträden under samma dag pågår i sammanlagt mer än 4 timmar. Om det därtill är ytterligare ett 
sammanträde samma dag utgår inget ytterligare dagarvode. Det maximala beloppet som då utbetalas är 
alltså 3 070 kronor.  

Om bestämmelsen om maximal utbetalning skulle upphävas innebär det att ytterligare belopp kan 
utbetalas om det är ytterligare möten under samma dag. 
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Exempel: 

Möte Tid Ersättning enligt 
gällande regelverk 

Ersättningen utifrån 
innebörden i motionen 

Möte med 
kommunstyrelsen 

kl. 8.30–15.30 
6 timmar 

Helt dagarvode  
3 070 kronor 

Helt dagarvode  
3 070 kronor 

Möte med nämnden för 
Teknik 

kl. 17.00 – 20.00 
3 timmar 

Ingen ytterligare 
ersättning utöver 
ovanstående 

Halvt dagarvode 
1 535 kronor 

  Totalt 3 070 kronor Totalt 4 605 kronor 

 

Att beräkna den ökade kostnaden, som förslaget i motionen innebär, kräver en del antaganden utifrån 
ett troligt utfall. Rent tekniskt skulle situationen kunnat uppstå ett antal gånger varje månad eftersom 
flera nämnder och utskott historiskt sett har haft sammanträden på samma dag. Däremot är det inte 
troligt att det är särdeles många ledamöter som berörs av att två möten som just den ledamoten ska 
delta på, är förlagda samma dag på olika tider och att ett av mötena överstiger 4 timmar. Låt oss anta 
att det skulle kunna förekomma 10 gånger på ett år. Det innebär en ökad kostnad med 15 350 kronor/ 
år. Kostnaden för respektive nämnd kan då bedömas som försumbar och innefattas i den budget som är 
anslagen för arvoden. 

Övriga aspekter som är relevanta för ärendet.  
Arvoden är en ersättning för utförandet av uppdraget. En ledamot har därtill rätt till förlorad 
arbetsinkomst om ledamoten har varit ledig från förvärvsarbete under något av de aktuella mötena 
oavsett i vilken omfattning kommunfullmäktige beslutar att arvode ska utbetalas. 

Initiativ i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har den 24 augusti 2021 avslagit ett initiativ av Carita Boulwén (SD) med samma 
innebörd som motionen. 

Arvodesberedningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 september 2021 att remittera motionen till 
arvodesberedningen för yttrande. Arvodesberedningen behandlade ärendet den 21 mars 2022 och 
beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att ersättningarna 
enligt gällande regelverk uppgår till ett skäligt belopp för en hel dags sammanträden. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 326 Dnr 2021-00864 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av 
riktlinjer för dagarvode 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till arvodesberedningen för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
ändra riktlinjerna för dagarvode som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 7 september 2021. Kommunfullmäktiges remitterade motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Motionärerna vill att riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda ändras 
under rubriken 2.4 Arvoden, under stycket om Dagarvoden, så att meningen "Vid 
mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får det totala arvodet 
enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett helt dagarvode" stryks. 

Bestämmelsen innebär att ersättningen för en förtroendevalda inte kan överstiga ett 
helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som 
den förtroendevalde deltar i under dagen 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, §  
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av riktlinjer för dagarvode,  
2021-08-31 

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 
Arvodesberedningen, kommunledningskontoret specialist administration 
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§ 125 Dnr 2021-00864 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av 
riktlinjer för dagarvode 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
ändra riktlinjerna för dagarvode. Motionärerna vill att riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda ändras under rubriken 2.4 Arvoden, under stycket om 
Dagarvoden, så att meningen "Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under 
samma dag får det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person inte 
överstiga ett helt dagarvode" stryks. 

Bestämmelsen innebär att ersättningen för en förtroendevalda inte kan överstiga ett 
helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som 
den förtroendevalde deltar i under dagen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av riktlinjer för dagarvode,  
2021-08-31 

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 



	
	
	
210824		
	
Motion	
Riktlinjer	för	dagarvode		
	
I	antagna	riktlinjer	och	regler	för	förmåner	till	förtroendevalda	står	följande,	
	
”Arvode	
Arvoden	avser	ersättning	för	det	arbete	som	är	förenat	med	uppdragen.	
	
Dagarvode	
Utbetalas	med	0,17	%	av	årsarvodet	för	övriga	kommunalråd	för	sammanträde	och	vissa	
aktiviteter	som	varar	upp	till	4	timmar	(halvt	dagarvode)	samt	att	för	sammanträde	som	varar	mer	
än	4	timmar	utgår	arvode	med	två	halva	dagarvoden	(helt	dagarvode).	
Vid	mer	än	ett	sammanträde	och/eller	aktivitet	under	samma	dag	får	det	totala	arvodet	enligt	
denna	punkt	för	en	och	samma	person	inte	överstiga	ett	helt	dagarvode”	
	
Arvode	utgår	alltså	med	halvt	alternativt	helt	dagarvode	för	förtroendevald	som	deltar	på	
sammanträde	eller	viss	aktivitet.	Ett	helt	dagarvode	(	2	halva	dagarvoden)	är	max	vad	som	utbetalas	
till	en	och	samma	person	under	en	och	samma	dag.	
För	de	förtroendevalda	som	har	uppdrag	i	fler	nämnder	kan	det	därmed	innebära	att	den	
förtroendevalde	deltar	i	möten	eller	annan	aktivitet	utan	ersättning.		
Exempelvis	om	förtroendevald	har	heldag	med	nämnd	och	senare	har	ytterligare	möte	med	annan	
nämnd	på	kvällen,	då	ersätts	inte	det	senare.		
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	inte	det	är	rimligt,	utan	ersättning	ska	utgå	för	det	som	
förtroendevald	deltar	i.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	därmed	kommunfullmäktige	
besluta:	
	
	
-Att	revidera	Riktlinjer	och	regler	för	förmåner	till	förtroendevalda	genom	att	under	dagarvode	stryka	
följande	text.	
		
”Vid	mer	än	ett	sammanträde	och/eller	aktivitet	under	samma	dag	får	det	totala	arvodet	enligt	
denna	punkt	för	en	och	samma	person	inte	överstiga	ett	helt	dagarvode”	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom		
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§ 226 Dnr 2021-00838 
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om ändring av riktlinjer för dagarvode 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår initiativet. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att ändra riktlinjerna 
för dagarvode. Förslagsställaren vill att riktlinjer och regler för förmåner till 
förtroendevalda ändras under rubriken 2.4 Arvoden, under stycket om Dagarvoden, 
så att meningen "Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får 
det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett helt 
dagarvode" stryks. 

Bestämmelsen innebär att ersättningen för en förtroendevalda inte kan överstiga ett 
helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som 
den förtroendevalde deltar i under dagen. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om ändring av riktlinjer för dagarvode,  
2021-08-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till initiativet. 

Lisa Andersson (M), Thure Sandén (M) och Peter Söderberg (M) yrkar avslag på 
initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om bifall till initiativet och Lisa 
Anderssons (M) m.fl. yrkande om avslag på initiativet. 

Ordföranden ställer Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om bifall till initiativet och 
Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande om avslag på initiativet mot varandra, och finner 
att kommunstyrelsen avslår initiativet. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 
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Ja-röst innebär att avslå initiativet. 
Nej-röst innebär att bifalla initiativet. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 12 ja-röster mot 2 nej-röster och  
1 som avstår, beslutar att avslå initiativet. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M)       X   
Kalle Påsse Sundvall (M) X   
Marianne Pleijel (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Maria Gathendahl (M) X   
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L)   X   
Niklas Mattsson (KD) X   
Eva Borg (S) X   
Johan Tolinsson (S) X   
Carita Boulwén (SD)  X  
Susanne Andersson (SD)   X  
Maria Losman (MP)   X 
Lisa Andersson (M)          X   

 
Protokollsanteckning 
Stephan Philipson (M) stödjer Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande. 
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§ 147 Dnr 2021-01028 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att låta Kungsbackas 
skolelever få "Spring i benen" 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden 
för Förskola & Grundskola redan arbetar med att kontinuerligt öka elevernas rörelse 
under hela skoldagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Rickard Wäst (S) har inkommit 
med en motion som väcktes i kommunfullmäktige den 9 november 2021 om att ge 
berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en liknande satsning 
som Stockholms stads "Spring i benen". Satsningen syftar till att få aktivare lektioner 
för skoleleverna med korta rörelsepauser och mer rörelse både före, under och efter 
skoldagen. Motionärerna vill att satsningen ska utformas så att äldre elever handleder 
yngre elever, lärare får tips av kollegor om övningar, fritidshemmen är engagerade 
och föräldrar medvetandegörs om rörelsens betydelse både för skolresultat och för 
både psykisk och fysisk hälsa och välbefinnande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 190 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2022-03-16, § 43 
Nämnden för Förskola & Grundskolas yttrande, 2022-02-28 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-02-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 404 
Kommunfullmäktige 2021-11-09 § 155 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att låta Kungsbackas skolelever få 
"Spring i benen", 2022-10- 19 
Presentation, Fysisk aktivitet i grundskolan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) yrkande. 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons 
(S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 190 Dnr 2021-01028 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att låta Kungsbackas 
skolelever få "Spring i benen" 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden 
för Förskola & Grundskola redan arbetar med att kontinuerligt öka elevernas rörelse 
under hela skoldagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Rickard Wäst (S) har inkommit 
med en motion som väcktes i kommunfullmäktige den 9 november 2021 om att ge 
berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en liknande satsning 
som Stockholms stads "Spring i benen". Satsningen syftar till att få aktivare lektioner 
för skoleleverna med korta rörelsepauser och mer rörelse både före, under och efter 
skoldagen. Motionärerna vill att satsningen ska utformas så att äldre elever handleder 
yngre elever, lärare får tips av kollegor om övningar, fritidshemmen är engagerade 
och föräldrar medvetandegörs om rörelsens betydelse både för skolresultat och för 
både psykisk och fysisk hälsa och välbefinnande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2022-03-16, § 43 
Nämnden för Förskola & Grundskolas yttrande, 2022-02-28 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-02-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 404 
Kommunfullmäktige 2021-11-09 § 155 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att låta Kungsbackas skolelever få 
"Spring i benen", 2022-10- 19 
Presentation, Fysisk aktivitet i grundskolan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag och Eva Borgs (S) yrkande 
om bifall till motionen mot varandra, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller kommunledningskontorets förslag. 



 
 

Datum 

2022-04-26 
Diarienummer 

KS 2021-01028 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Andrea Egerlundh 
0300-834272 
Kommunsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att ge Kungsbackas elever spring i 
benen 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden för Förskola & 
Grundskola redan arbetar med att kontinuerligt öka elevernas rörelse under hela skoldagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Rickard Wäst (S) har inkommit med en motion 
som väcktes i kommunfullmäktige den 9 november 2021 om att ge berörda nämnder i uppdrag att 
utreda möjligheterna att införa en liknande satsning som Stockholms stads "Spring i benen". 
Satsningen syftar till att få aktivare lektioner för skoleleverna med korta rörelsepauser och mer rörelse 
både före, under och efter skoldagen. Motionärerna vill att satsningen ska utformas så att äldre elever 
handleder yngre elever, lärare får tips av kollegor om övningar, fritidshemmen är engagerade och 
föräldrar medvetandegörs om rörelsens betydelse både för skolresultat och för både psykisk och fysisk 
hälsa och välbefinnande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-26 

Nämnden för Förskola & Grundskola, 2022-03-16, § 43 

Nämnden för Förskola & Grundskolas yttrande, 2022-02-28 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 404 

Kommunfullmäktige 2021-11-09 § 155 

Motion från Johan Tolinsson (S) 2022-10- 19 

Presentation, Fysisk aktivitet i grundskolan 
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Beskrivning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) inkom den 19 oktober med en motion om att ge Kungsbackas elever spring i 
benen. Kommunfullmäktige remitterade vid sitt sammanträde den 9 november 2021, motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade vid sitt sammanträde 
den 30 november, motionen till nämnden för Förskola & Grundskola för yttrandet. 

I sin motion beskriver Johan Tolinsson (S) Stockholms stads arbete med satsningen ”Spring i benen”. 
Satsningen syftar till att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet 
under skoldagen. Bakgrunden till initiativet är att staden vill öka elevernas fysiska aktivitet. 

I Kungsbacka kommun arbetar förvaltningen för Förskola & Grundskola på olika sätt i syfte att 
stimulera ökad rörelse under hela skoldagen. Arbetet motsvarar de delar som ingår i projektet Spring i 
benen. Arbetet utgår ifrån den plattform (hubb) för förvaltningsövergripande samarbete som finns 
under paraplyet Leverera välmående. Leverera välmående är ett samarbete mellan Förskola & 
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, Kultur & Fritid samt Region Hallands lokala nämnd. 
Samarbetet utgör ett team som tagit fram och tillgängliggjort forskningsbaserat stödmaterial, 
omvärldsbevakar, bjuder in till föreläsningar och diskussioner samt erbjuder samarbete. Teamet 
fungerar som ett nätverk och heter Teamet för välmående och lärande och är öppet för alla som är 
intresserade. Tanken med teamet är att lära av och med varandra inom området välmående och lärande 
samt att deltagarna har en plattform för olika typer av material och kunskapsunderlag. 

Våren 2021 gjordes en temperaturmätning på grundskolorna i Kungsbacka kommun. Syftet var att ta 
reda på hur skolorna arbetar för att bidra till ökad rörelse under hela skoldagen. Mätningen visar att 
många av skolorna i Kungsbacka kommun arbetar med organiserade rastaktiviteter utomhus och 
inomhus, att flertalet arbetar med att integrera rörelsepauser under skoldagen, att några har lagt till 
extra pulspass under dagarna, att medarbetarna organiserar klassrum och lektionsplanerar för ökad 
rörelse. Resultaten redovisades för nämnden för Förskola & Grundskola den 25 augusti 2021. 

Med bakgrund till det arbete som redan genomförs bedömer kommunstyrelsens förvaltning att berörda 
nämnder redan arbetar på det sätt som motionären vill och konstaterar därför att motionen bör anses 
besvarad. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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§ 43 Dnr 2021-01662 
Motion om Låt Kungsbackas skolelever få Spring i benen (S) - begäran 
om yttrande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom att göra metodval i skolan 
till en fråga för kommunfullmäktige har varken stöd i skolans styrdokument eller i 
kommunens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola jobbar idag med och utvecklar 
kontinuerligt arbetet för ökad rörelse under hela skoldagen i motsvarande delar som 
ingår i projektet spring i benen. Arbetet utgår ifrån den plattform (hubb) för 
förvaltningsövergripande samarbetet som skapats under paraplyet leverera 
välmående, teamet för välmående och lärande samt de unika skolornas behov som 
identifierats tillsammans med elever och personal.  

Våren 2021 gjordes en temperaturmätning på grundskolorna i Kungsbacka kommun. 
Syftet var att ta reda på hur våra skolor jobbade för att bidra till ökad rörelse under 
hela skoldagen. Mätningen visar att många av våra skolor jobbar med organiserade 
rastaktiviteter utomhus och inomhus, att flertalet jobbar med att integrera 
rörelsepauser under skoldagen, att några har lagt till extra pulspass under dagarna, att 
man organiserar klassrum och lektionsplanerar för ökad rörelse. Resultaten 
redovisades för nämnden för Förskola & Grundskola den 2021-08-25.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Motion om Låt Kungsbackas skolelever få Spring i benen (S) - 
begäran om yttrande 20220217 
Yttrande över kommunstyrelsens remiss: Låt Kungsbackas skolelever få spring i 
benen! (KS 2021-01028) 
Presentation Fysisk aktivitet grundskolan (PPT) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen. Ordförande Anders Ekström (M) yrkar 
att motionen bör avslås med motiveringen: I motionen ”Mera spring i benen” har (S) 
pekat på betydelsen av rörelseaktiviteter i skolan. I detta kan man bara instämma.  
I det underlag som tagits fram av skolchefen framgår det att vi i Kungsbacka har 
varit tidiga med ett antal varianter av extra rörelseaktiviteter på ett flertal skolor. 
Detta har skett utifrån professionella bedömningar av hur undervisningen bäst når 
sina mål. Den satsning i Stockholm som hänvisas till, skedde med start 2017 som ett 
initiativ från en linjechef och med utbildningsdirektörens stöd. Några politiska beslut 
har inte fattats. Att göra metodval i skolan till en fråga för kommunfullmäktige har 
varken stöd i skolans styrdokument eller i kommunens reglemente.  
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Detta resonemang leder till slutsatsen att motionen bör avslås, vilket härmed föreslås 
bli nämndens yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Karin Green (C), Jan Eric Knutas (L) och Berit Bergström (M) yrkar bifall till 
ordförandens (M) förslag. Jan Byvik (S) yrkar bifall till Johan Tolinssons (S) förslag.  

Ordförande (M) konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut. Skolchefens 
förslag, Johan Tolinssons (S) förslag och eget förslag. Voteringsordningen godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta utifrån 
förslagen och finner att nämnden beslutar enligt eget förslag. 

Votering begärs och verkställs. Ordförande (M) utser eget förslag till huvudförslag.  

Omröstning om motförslag till huvudförslaget 
Ordförande (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan utse 
skolchefens förslag eller Johan Tolinssons (S) förslag och finner att nämnden utser 
Johans Tolinssons (S) förslag till motförslag.  

Följande voteringsordning godkänns. Ja för ordförandes (M) förslag och nej för 
Johans Tolinssons (S) förslag.  

Omröstning i huvudomröstningen 
Med sju ja-röster, två nej-röster och två som avstår beslutar nämnden för Förskola 
och Grundskola att bifalla ordförandes (M) förslag.  

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Helena Nyborg (KD)  X   

Johan Tolinsson (S)   X  

Mia Sundvall (M) Per Axel Carlsson (M) X   

Axel Storckenfeldt (M)  X   

Berit Bergström (M)  X   

Karin Green (C)  X   

Jan Eric Knutas (L)  X   

Susanne Andersson (SD)    X 

Anna-Karin Granberg (SD)    X 

Jan Byvik (S)   X  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
 



 
TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

Datum 
2022-02-28 

Diarienummer 
2021-01662 

 

 

 
Karolina Reinhold 
0300835839 
Utvecklingsledare 

«OrgEpost»  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 
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www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över kommunstyrelsens remiss: Låt Kungsbackas skolelever få spring i 
benen! (KS 2021-01028) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att de områden remissen berör och de tankar kring 
utvecklings som lyfts i huvudsak är bra och relevanta. Nämnden för Förskola & Grundskola instämmer 
därför i sakfrågan dvs vikten av att fortsätta skapa förutsättningar för att våra skolelever skall röra sig 
mer under sin skoldag. Ett fortsatt stöd till våra enheter bör även fortsättningsvis utgå ifrån befintliga 
strukturer och utifrån tillitstyrningens grunder. 

Nämndens inställning i detalj 
Forskning visar på allt tydligare koppling mellan fysisk aktivitet, välmående och lärande. Samtidigt 
kan vi tydligt se ett ökat stillasittande och en minskad andel barn och unga som är tillräckligt fysiskt 
aktiva enligt WHO:s rekommendationer. När du rör på dig ökar du inte bara ditt välmående genom en 
ökad fysisk kapacitet och hälsa. Fysisk aktivitet bidrar också till en bättre koncentrationsförmåga, ökad 
minneskapacitet, ökad stresstålighet, ökad motivation, ett bättre självförtroende, en bättre 
självuppfattning, mer kreativitet och ett gladare du. 

Våren 2021 gjordes en temperaturmätning på grundskolorna i Kungsbacka kommun. Syftet var att ta 
reda på hur våra skolor jobbade för att bidra till ökad rörelse under hela skoldagen. Mätningen visar att 
många av våra skolor jobbar med organiserade rastaktiviteter utomhus och inomhus, att flertalet jobbar 
med att integrera rörelsepauser under skoldagen, att några har lagt till extra pulspass under dagarna, att 
man organiserar klassrum och lektionsplanerar för ökad rörelse. Resultaten redovisades för nämnden 
för Förskola & Grundskola den 2021-08-25. 

Förvaltningarna för Förskola & Grundskola, Gymnasie- och arbetsmarknad, kultur och fritid och 
Region Hallands lokala nämnds samarbete under paraplyet Leverera välmående har resulterat i ett 
team som tagit fram och tillgängliggjort forskningsbaserat stödmaterial, omvärldsbevakar, bjuder in till 
föreläsningar och diskussioner samt till samarbete över gränserna. Teamet fungerar som ett nätverk 
och heter Teamet för välmående och lärande och är öppet för alla som är intresserade. Tanken med 
teamet är att vi där lär av och med varandra inom området välmående och lärande samt att vi där har 
en plattform för olika typer av material och kunskapsunderlag.  
Vi har också ett aktivt Skol If som nu när vi släppt på restriktionerna kan återgå till full aktivitet och 
bidra till ökade rörelse.  
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Stockholms satsning spring i benen innebär att deras utbildningsförvaltning administrerar nätverk, 
handleder, tar fram stödmaterial och forskningsunderlag.  

I remissen ställer kommunstyrelsen frågan om vi i berörda förvaltningar i Kungsbacka skulle kunna 
göra något liknande som Stockholms satsning Spring i benen? 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola jobbar idag med och utvecklar kontinuerligt motsvarande de 
delar som ingår i Stockholms stads projekt. Arbetet bör även fortsättningsvis utgå ifrån den plattform 
(hubb) för förvaltningsövergripande samarbetet ”leverera välmående” som vi benämner ovan, Teamet 
för välmående och lärande samt de unika skolornas behov som identifierats tillsammans med elever 
och personal. Motionen anses härmed besvarad. 

 
 
Förskola och Grundskola 
  
Maria Andersson, skolchef  
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 
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Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Motion om Låt Kungsbackas skolelever få Spring i benen (S) - begäran om yttrande 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som förvaltningen 
redan gör med att kontinuerligt utveckla motsvarande de delar som ingår i Stockholms satsning Spring 
i benen för att öka rörelse under hela skoldagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola jobbar idag med och utvecklar kontinuerligt arbetet för ökad 
rörelse under hela skoldagen i motsvarande delar som ingår i projektet spring i benen. Arbetet utgår 
ifrån den plattform (hubb) för förvaltningsövergripande samarbetet som skapats under paraplyet 
leverera välmående, teamet för välmående och lärande samt de unika skolornas behov som 
identifierats tillsammans med elever och personal.  
 

Våren 2021 gjordes en temperaturmätning på grundskolorna i Kungsbacka kommun. Syftet var att ta 
reda på hur våra skolor jobbade för att bidra till ökad rörelse under hela skoldagen. Mätningen visar att 
många av våra skolor jobbar med organiserade rastaktiviteter utomhus och inomhus, att flertalet jobbar 
med att integrera rörelsepauser under skoldagen, att några har lagt till extra pulspass under dagarna, att 
man organiserar klassrum och lektionsplanerar för ökad rörelse. Resultaten redovisades för nämnden 
för Förskola & Grundskola den 2021-08-25.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Motion om Låt Kungsbackas skolelever få Spring i benen (S) - begäran om yttrande 
20220217 
Yttrande över kommunstyrelsens remiss: Låt Kungsbackas skolelever få spring i benen! (KS 2021-
01028) 

Presentation Fysisk aktivitet grundskolan (PPT) 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Maria Andersson     Lars Clemensson 
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§ 404 Dnr 2021-01028 
Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. - Låt Kungsbackas 
skolelever få "Spring i benen" 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Förskola & 
Grundskola för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Rickard Wäst (S) har inkommit 
med en motion om att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna att 
införa en liknande satsning som Stockholms stads "Spring i benen". Satsningen 
syftar till att få aktivare lektioner för skoleleverna med korta rörelsepauser och mer 
rörelse både före, under och efter skoldagen. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 155 
Motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. - Låt Kungsbackas skolelever få "Spring i 
benen", 2021-10-19 

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 Förskola & Grundskola 
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Kommunfullmäktige Datum  

2021-11-09 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 155 Dnr 2021-01028 
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. – Låt Kungsbackas 
skolelever få "Spring i benen" 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Rickard Wäst (S) har inkommit 
med en motion om att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna att 
införa en liknande satsning som Stockholms stads "Spring i benen". Satsningen 
syftar till att få aktivare lektioner för skoleleverna med korta rörelsepauser och mer 
rörelse både före, under och efter skoldagen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. – Låt Kungsbackas skolelever få "Spring i 
benen", 2021-10-19 

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 

Motion Låt Kungsbackas skolelever få " Spring i benen" 

takt med skärmarnas intåg i våra liv med tv, datorer, paddor och inte minst mobiler har 
stillasittandet ökat kraftigt. Detta är ett allvarligt problem för folkhälsan. Västvärldens 
livsstilssjukdomar, iform av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, motverkas bäst genom ett fysiskt 
aktivt liv och goda kostvanor, det är forskarna eniga om. Kostnaderna för samhället kommer bli 
mycket stora om vi inte vänder denna utveckling. De investeringar vi gör nu i en förbättrad folkhälsa 
kommer löna sig mångfalt längre fram. 

Kungsbacka kommun kan påverka elevernas skolgång så att den blir mer fysiskt aktiv. Det är inte 
bara i idrottsämnet som eleverna bör röra på sig utan flera gånger varje dag. Det är förstås en stor 
utmaning men det finns goda exempel där man lyckats bryta gamla mönster och hitta nya lösningar. 

Stockholms stad har de senaste åren genomfört satsningen "Spring i benen". Det har lett till aktivare 
lektioner med korta rörelsepauser, och till mer rörelse både före, under och efter skoldagen. Äldre 
elever handleder yngre elever, lärare får tips av kollegor om övningar, fritidshemmen är engagerade 
och föräldrar medvetandegörs om rörelsens betydelse både för skolresultat och för både psykisk och 
fysisk hälsa och välbefinnande. 
Det drivs av Stockholms Stads utbildningsförvaltning som tar hand om administration, handledning 
och tillhandahåller stödmaterial och forskningsunderlag. Men det mesta av arbetet sker på skolorna i 
nätverket, där man utbyter erfarenheter och delar med sig av praktiska exempel. Varje skola bidrar 
med en eller flera representanter till nätverket, och dessa kan utgöras av exempelvis idrottslärare, 
skolsköterska eller personal i fritidshem. 
Finland finns liknande satsningar på nationell nivå under rubriken "Schools on the move" dit 90 % av 

landets skolor nu är anslutna. Genom att skapa aktiviteter och utveckla pedagogiken har skoleleverna 
blivit mer aktiva med positiva hälsoeffekter som följd. Vi socialdemokrater menar att Kungsbackas 
skolelever också måste röra mer på sig. Det finns till viss del aktiviter i skolan, gymnasiet och inom 
kultur och fritid idag, men det bör skapas förutsättningar att alla kan applicera modellen i större 
utsträckning. 

Därför yrkar vi på: 

- Att Kungsbacka kommun genom berörda nämnder utreder möjligheterna med en liknande 
satsning som "Spring i benen". 

Johan Tolinsson (S) ag al'ena Sundq ist (S) 
2:e vice Ordf. ämnd n för Förs la &Grundskola Ledamot Nämnden för Kultur &Fritid. 

Rickard Wäst 
Ledamot Nämnden för Gymnasium &Arbetsmarknad 

Kungsbacka 2021-10-19 



Vad gör vi i våra 
grundskolor för att 
öka våra elevers 
fysiska 
aktivitet/rörelse 
under skoldagen?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Viktigt att ha med sig vad man menar med fysisk aktivitet och att Fysisk aktivitet inte alltid är detsamma som utövande av idrott.Belasta kroppen/stärka men också specifikt röra sig för att skapa förutsättningar för inlärning (koncentration/minnesförmåga etc).Vi har i denna scanning försökt titta på hela spektrat av vad som görs utanför den i timplanen ålagda tiden för ämnet idrott och hälsa. Vi har ställt frågan utifrån vad de gör på bred front i hela skolan och inte i enskilda klasser. Det kan därför finnas enskilda klasser där det jobbas med delar som inte kommit med här. 



F-6 (21 svarande)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Blå= rörelsepauser (hit räknas också brainbreaks)�Orange= pulspass (hit räknas alla aktiviteter som görs för att höja elevernas puls)�Grön = Organiserade rastaktiviteter ute�Röd = organiserade rastaktiviteter inne�Lila = Aktiv integrering av rörelse i klassrummet (ståbord, cyklarm skriva på tavla etc)Brun = Projekt inriktade mot fysisk aktivitet�Rosa = Jobbar aktivt för att motivera elever att gå eller cykla till skolan.Grå= Har en tillåtande inomhusmiljö som aktivt uppmuntrar eleverna att röra på sig Grön = Jobbar med Walk and Talk på lektioner�Ljusblå = Använder uteklassrumBlå = Jobbar aktivt med att integrera rörelse ute i lektionerOrange = Har extra idrottstid (dvs utöver timplan)Grön = Anordnar extra idrottsaktiveteter t.ex via Skol IFRöd = Vi genomför extra friluftsdagar (utöver timplan)
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7-9 (13 svarande)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Blå= rörelsepauser (hit räknas också brainbreaks)�Orange= pulspass (hit räknas alla aktiviteter som görs för att höja elevernas puls)�Grön = Organiserade rastaktiviteter ute�Röd = organiserade rastaktiviteter inne�Lila = Aktiv integrering av rörelse i klassrummet�Brun = Projekt inriktade mot fysisk aktivetet�Rosa = Jobbar aktivt för att motivera elever att gå eller cykla till skolan.Grå= Har en tillåtande inomhusmiljö som främjar rörelseGrön = Jobbar med Walk and Talk på lektioner�Ljusblå = Använder uteklassrumBlå = Jobbar aktivt med att integrera rörelse ute på lektioner???? Kolla upp denna?Orange = Har extra idrottstid (dvs utöver timplan)Grön = Anordnar extra idrottsaktiveteter t.ex via Skol IFRöd = Vi genomför extra friluftsdagar (utöver timplan)



7-9 kommentarer



Kort summering



Övrigt:



Kungsbacka 20220602 

2015 skrev undertecknad en motion om att ALLA som anställs i Kungsbacka 

kommun för att arbeta inom Vård &Omsorg, skall uppvisa ett utdrag ur 

Polisens belastningsregister innan de anställs. 

Då fick den inte bifall, idag 7år senare är den mer aktuell än någonsin. 

Detta med tanke på brott som nyligen hänt mot våra sköraste innevånare som 

nyttjar såväl hemtjänst som de som är boende på våra Vård &Omsorgsboende. 

Som ansvariga måste vi göra allt som står i vår makt för att se till att våra 

invånare kan känna sig trygga. Invånarna skall ha vetskapen/tryggheten att de 

personer som är anställda inom Vård &Omsorg har uppvisat detta utdrag. Detta 

görs "enkelt" och även kostnadsfritt med ett "Utdrag ur Polisens 

belastningsregister" ett intyg om vederbörandes bakgrund. Jag är medveten om 

att intygen inte "säger allt". Men då. har vi som ansvariga axbets  givare, gjort det 

som många andra kommuner redan gör idag. 

Borås, Luleå, Mölndal, Kristinehamn, Sigtuna är exempel på kommuner som 

gör det inom äldreomsorgen. 

Syftet med motionen är att öka tryggheten samt minska risken för att boende, 

gäster samt personal skall utsättas för brott. Verksamhetsrutinen ska gälla för 

samtliga yrkeskategorier inom omsorgens verksamhetsområde, såväl 

timanställda, vikarier, trainee som tillsvidareanställda inom de 

olika "sysselsättningarna". Eftersom Kungsbacka vill utmärka sig som en 
framåtsträvande bra och trygg kommun, ser jag och många med mig att detta är 
en självklarhet och skulle varit genomfört redan då jag skrev min första motion 

2015. 



Jag gjorde nya improviserade intervjuer, undet~ onsdagen (1/6-22) med 30 

slumpvis utvalda pe~sone~ boende i Kungsbacka kommun. 

Ställde samma fråga nu som 201 S. 

1 S st. av dessa vag över 65 år 

10 personer mellan 35 - 50 i Kungsbacka 

S st. vag mellan 18 — 20 å~ 

Fråga; 

Vad anses Du om att alla inom V & O i Kungsbacka skall lämna uppgifter från 

belastningsNegister innan anställning? 

De flesta av de til hågade trodde att detta sedan vag obligatoriskt, samma som 
201 S. 

Av de utfrågade vag det INGENperson som INTE ansåg att detta vas^ av stö~~e 
vikt. 2015 var det ENpe~son som svajade att det inte vag nödvändigt. 

Sammanfattning ~v 30 utfrågade var det 30 som ville att detta genomförs 

omgående och ser det som en självklarhet. 

Tilläggas kan att av de utfrågade arbetade 4 pe~sone~ inom V & O i 

Kungsbacka, vilka direkt svarade; 

Vi skulle gärna se dePi~ som krav, vilket skulle ge även oss och v~z~°a kollegot~ 
en ökad trygghet 

Undertecknad utgår ifrån att den som anställer har sådan kompetens så att hen 

kan urskilj a vad som är allvarligt eller inte, i det som står i belastningsregistret, 
vid en ev. anställning. 

Kungsbacka kommun skall värna om invånare och detta är ett sätt. 

Kungsbacka kommun snarast möjligt utreder att införa krav på att alla som 

anställs för att arbeta inom Vård &Omsorg, oavsett om den är kommunal eller 

privat, skall uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister, innan anställning. 

Detta för att våra omsorgstagare skall känna sig trygga med att kommunen gör 

denna granskning. 

A netha gard (-)



 
 
 
 
 
2022-06-09 
 
Motion: 
 
Sänkning av Kungsbackas kommunalrådslöner till en mer rimlig nivå 
 
 
I samband med val till nämnder och styrelser väljer fullmäktige en arvodesberedning för 
löpande mandatperiod.  
 
Arvodesberedningen ska: 

- Bereda ärenden inför kommunfullmäktiges beslut som berör förtroendevaldas 
pensionsavtal. 

- Bereda ärenden inför kommunfullmäktiges beslut som berör regler för 
förtroendevaldas arvoden.  
 

Med översynen av de politiska arvodena 2018 så beslutades att kommunalrådens arvoden 
skulle höjas mellan 14 och 18 procent. Det innebar att kommunalrådens arvoden blev 
avsevärt högre än riksdagsledamöters arvoden. Denna höjning blev inte rimlig och behöver 
därför justeras.  
 
Med detta som bakgrund yrkar vi: 
 

• att kommunfullmäktige ger arvodesberedningen i uppdrag att bereda förslag till 
beslut så att arvodet för kommunalråden i Kungsbacka ligger i nivå med 
riksdagsledamöternas.  

• att kommunfullmäktige ger arvodesberedningen i uppdrag att bereda förslag till 
beslut så att övriga förtroendevaldas arvoden (i kronor och ören) inte ändras. Det vill 
säga procentsatserna för respektive uppdrag behöver omräknas.  

 
 
 
 
Magdalena Sundqvist (S) 
 
Ledamot Kommunfullmäktige    
 
 



   

Motion till 

 Kommunfullmäktige i Kungsbacka                    2022-06-14 

 

Varm mat till Hemtjänsttagarna 

Inledningsvis så är det en gåta för oss i partiet att kommunen inte har en 
levande budget. När vi beslutat om budget för nästkommande år så ligger den 
fast tills resultatet kommer i bokslutet året efter. Under budgetåret redovisas 
prognoser på förväntat utfall. Ingen reaktion över resultatet. I alla fall inte när 
det som redovisas är positivt. Bokslut för 2021 blev c:a 400 miljoner bättre än 
budget och 2022 förväntas bli mer än 600 miljoner bättre än budget dvs. över i 
miljard bättre än budget på två år. Ingen reagerar under tiden och ställer sig 
frågan ”Om detta varit känt när vi beslutade om den aktuella budgeten, hade vi 
då tagit de beslut vi tog”. I en slutrapport från Vård & Omsorg inför deras 
beslut om budget 2020, kan man bland annat läsa:  

Kungsbacka kommuns skatteintäkter minskar. Utifrån detta så behöver 
nämnden för Vård & Omsorg effektivisera sin verksamhet med 24 miljoner för 
kommande budgetår (2020).  I detta arbete, att möjliggöra en effektivisering 
(besparing), kom förslaget att sluta leverera varm mat till våra hemtjänsttagare 
och i stället leverera kall mat en gång i veckan. Allt för att spara pengar. Ett 
sparande som leder till ökad vinst för kommunen som hemtjänsttagarna får 
bidraga till.  

Leverans av varm mat dagligen handlar inte bara om maten. Det blir ett avbrott 
i hemtjänsttagarens ensamhet samtidigt som personalen kan vara behjälplig 
och notera om allt står rätt till.  

Vi har inte gjort någon vetenskaplig utredning om detta men har tillräcklig 
information och kunskap om vad dom vill som berörs av beslutet, samt att vi i 
nuläget inte har några ekonomiska problem.  

 



Kungsbackaborna yrkar att:  

Kungsbacka kommun omgående avbryter förberedelsearbetet med att införa 
leverans av kall mat till våra hemtjänsttagare. Finns det möjlighet till att 
effektivisera leveranserna av varm mat så har vi inga synpunkter på det, bara 
det inte blir sämre för dem det gäller. Vi har ej heller några synpunkter på att vi 
inför möjligheten till leverans av kall mat en gång i veckan om det mot all 
förmodan finns någon hemtjänsttagare som vill ha det. Vad vi än gör så skall 
det ske på hemtjänsttagarens villkor. Det är dom värda och i nuläget har vi råd 
med det. 

 

……………………………………………….. 

Roger Larsson (Kb) 



Från: Ulf Hellgesson 
Skickat: den 18 maj 2022 08:50
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>
Ämne: Entledigande som ersättare i Valnämnden

Hej!
Härmed ber jag om att valberedningen bereder till Fullmäktige att vid sitt nästa möte 
besluta om att entlediga mig, Ulf Hellgesson , såsom ersättare i 
Valnämnden.
Jag ber också Fullmäktige att godkänna Kent Isaksson, , som min 
fullvärdiga ersättare.

Bästa Hälsningar
Ulf Hellgesson
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