
Central delårsrapport tertial 2 2021
Kommunstyrelse

2021-10-13



2(74)

Innehållsförteckning
1 Inledning ..........................................................................................................................4

2 Volymer............................................................................................................................6

2.1 Verksamhet...................................................................................................................6

2.2 Kommentar till utfall ....................................................................................................8

3 Uppföljning av KS Resultatmål.....................................................................................9

3.1 Strategiska förutsättningar............................................................................................9

3.1.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun...........................................................9

3.1.2 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i 
jämförelse med landets bästa kommuner.....................................................................................14

3.2 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande........................................................16

3.2.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö ............................16

3.2.2 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja 
grundskola ...................................................................................................................................18

3.2.3 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta 
arbetslöshet..................................................................................................................................20

3.3 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet .....................................................22

3.3.1 Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid ................22

3.4 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar....................................................24

3.4.1 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i 
ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv .....................................................................................24

3.5 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv...................27

3.5.1 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i 
ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv .....................................................................................27

3.6 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen ................30

3.6.1 Förbättrat näringslivsklimat ......................................................................................30

3.6.2 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet........................................33

3.7 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen............35

3.7.1 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel .........35

3.8 Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera 
klimatutsläppen.................................................................................................................................38

3.8.1 Minskade utsläpp i luft och vattendrag ......................................................................38

3.8.2 Ökad kollektiv jobbpendling.......................................................................................40

3.9 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete och sysselsättning 
för de som står längst från arbetsmarknaden ....................................................................................41

3.9.1 Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år...........................................41



3(74)

3.9.2 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller 
annan aktivitet .............................................................................................................................42

3.9.3 Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella 
kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser ..........................................................44

4 Personal..........................................................................................................................46

4.1 Anställda.....................................................................................................................46

4.2 Arbetade timmar.........................................................................................................46

4.3 Sjukfrånvaro ...............................................................................................................46

4.4 Sjuklönekostnad .........................................................................................................47

4.5 Kommentar till utfall ..................................................................................................47

5 Ekonomi .........................................................................................................................48

5.1 Förenklad förvaltningsberättelse ................................................................................48

5.1.1 Finansiella mål...........................................................................................................49

5.1.2 Resultatprognos..........................................................................................................50

5.1.3 God ekonomisk hushållning .......................................................................................51

5.1.4 Balanskravsresultat ....................................................................................................51

5.2 Periodutfall .................................................................................................................52

5.3 Resultaträkning per 31 augusti 2021 ..........................................................................53

5.4 Kassaflödesanalys per 31 augusti 2021......................................................................55

5.5 Balansräkning per 31 augusti 2021 ............................................................................56

5.6 Investeringsrapport samt exploatering och realisationsresultat..................................57

5.7 Finansiell rapport........................................................................................................59

5.8 Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2021 ........................................................61

5.9 Åtgärder för budget i balans .......................................................................................66

5.10 Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer 2021 ...........................67

5.11 Koncernföretagen .......................................................................................................68

6 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar.......................................................70



4(74)

1 Inledning
Föreliggande rapport är den andra rapporten för året och den är uppdelad i fyra delar:
Volymer, Kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på
utfall januari till och med augusti med prognos för helåret 2021.

Sammanfattning, bedömning av Kommunstyrelsens resultatmål för 2021 efter 8
månader

Läsanvisning till målbedömningen av KS resultatmål

Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker:

1.  Kommentera utfall -  Här redovisas de resultat som är relevanta för målet.

- Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av
målbedömningen)

- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå

- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet

2. Analys- Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen
förklarar vilken målbedömning som görs enligt skala 1-6 där 1 och 2 innebär att målet
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt", 3 och 4 "Delvis uppfyllt/ svårbedömt" samt 5 och 6
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt".

3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet
går vidare.

För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom
varje färg.

Symboler för målbedömning

6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt

3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt

2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommunfullmäktiges (KF)
Strategiska mål Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Strategiska förutsättningar
5 - Kommer att

uppfyllas/Är uppfyllt
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning
ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa
kommuner

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker
pedagogisk miljöAtt ge goda förutsättningar för

livslångt lärande
5 - Kommer att 4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl
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Kommunfullmäktiges (KF)
Strategiska mål Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål

uppfyllas/Är uppfyllt förberedda att börja grundskola

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och
Sveriges lägsta arbetslöshet

En trygg omsorg med
valmöjligheter genom livet

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och
LSS inom lagstadgad tid

Att ge möjligheter till en aktiv
fritid för alla åldrar

4 - Delvis
uppfyllt/ svårbedömt

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur-
och fritidsliv

Att alla medborgare ska ha
möjlighet att delta i rikt och
aktivt kulturliv

4 - Delvis
uppfyllt/ svårbedömt

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur-
och fritidsliv

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

9. Förbättrat näringslivsklimat
Att medborgare och näringsliv
ska känna ökat förtroende för
kommunen 5 - Kommer att

uppfyllas/Är uppfyllt
10. Kortare handläggningstider med bibehållen
rättssäkerhet

En ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation i
hela kommunen

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

11. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag
Att underlätta för invånare och
företag i Kungälv som vill
reducera klimatutsläppen 4 - Delvis

uppfyllt/ svårbedömt
13. Ökad kollektiv jobbpendling

2 - Kommer ej
att uppfyllas/Är ej
uppfyllt

6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare
år

6 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

14. 100% av Alla ungdomar inom
uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan
aktivitet

Att nå Sveriges lägsta
arbetslöshet med utbildning,
arbete och sysselsättning för
de som står längst från
arbetsmarknaden

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

15. Utanförskapet minskar genom att
försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
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2 Volymer
Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på
helår.

Volymtalet markeras med  grönt  om avvikelsen är mindre än 2 procent,  gult

om avvikelse är 2 till 5 procent.  Rött  vid mer än 5 procent avvikelse.

Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet
är dåligt.

2.1 Verksamhet

Enhet Volymgrupper Volymtal

Utfall
per 31/8

2021

Plan
helår
2021

Prognos
helår
2021

Plan
helår
2022

Kommunal förskola,
antal helårsplatser

1 983 2 084 2 010 2 068

Kommunal pedagogisk
omsorg, antal barn

163 200 173 173

Bildning
och
lärande

Förskola och
pedagogisk
omsorg

Fristående förskola,
antal barn

549 500 523 587

Kommunal
grundskoleklass
årskurs F-9, Antal
elever

5 360 5 360 5 316 5 397

Kommunal grund-
särskola, antal elever

48 43 45 48

Kommunala fritidshem,
antal barn

2 375 2 511 2 310 2 395

Fristående grundskola
årskurs F-9, antal
elever

687 706 687 687

Bildning
och
lärande

Förskoleklass,
grundskola,
fritidshem och
grundsärskola

Fristående fritidshem,
antal barn

227 266 227 227

Kommunal gymnasie-
skola (Mimers hus),
antal elever

1 604 1 705 1 588 1 669

Kommunal gymnasie-
särskola
(Trekungagymnasiet),
antal elever

80 90 86 80

Annan kommunal
gymnasieskola, antal
elever

237 275 244 250

Bildning
och
lärande

Gymnasieskola
och gymnasie-
särskola

Fristående gymnasie-
skola, antal elever

376 380 387 400

Samhälle
och
utveckling

Måltidsservice Antal serverade
måltider totalt
(koefficient)

1 313 84
6

2 570 00
0

2 390 00
0

2 610 00
0

Elförbrukning (MWh) 12 100 19 700 18 900 20 200Samhälle
och
utveckling

Kommunala
fastigheter

Bruksarea (BRA), egna
fastigheter, m2

214 111 216 000 214 111 218 000
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Enhet Volymgrupper Volymtal

Utfall
per 31/8

2021

Plan
helår
2021

Prognos
helår
2021

Plan
helår
2022

Bruksarea (BRA)
inhyrda fastigheter, m2

59 815 58 635 59 815 63 880

Antal vårddagar
institution 0-20 år

3 757 2 500 4 500 2 000Trygghet
och stöd

Barn och
ungdom 0-20 år

Antal vårddagar egna
familjehem 0-20 år

7 787 11 500 11 500 13 000

Trygghet
och stöd

Utförarenheten
+ Barn och
ungdoms-
enheten

Intern öppenvård,
biståndsbedömda
insatser
Utförarenheten-Barn
och Ungdom

182 300 300 300

Antal vårddagar
institution 21- år

1 298 1 800 1 800 1 800Trygghet
och stöd

Vuxenenhet

Antal vårddagar externt
boende med stöd 21-
år

12 206 10 000 16 000 10 000

Trygghet
och stöd

Bostad med
särskild service
enligt LSS,
antal brukare

Egna boendeplatser,
vuxna

145 141 145 141

Trygghet
och stöd

Daglig
verksamhet

Antal brukare daglig
verksamhet

220 245 245 263

Totalt antal lägenheter i
särskilt boende

415 416 415 427

Varav i egen regi 331 331 331 353

Varav i extern regi 54 55 54 55

Varav korttidsplatser
egna

19 19 19 19

Trygghet
och stöd

Lägenheter och
platser VoÄ

Varav korttidsplatser
köpta

11 11 11 0

Brukare med hemtjänst 1 040 1 200 1 200 1 250Trygghet
och stöd

Brukare i
hemtjänsten

Antal brukare med
trygghetslarm i ordinärt
boende

1 207 1 150 1 150 1 175

Trygghet
och stöd

Ersatta timmar i
hemtjänsten

Ersatta timmar i
hemtjänsten

240 402 365 000 365 000 370 000

Antal mottagna enligt
bosättningslagstiftning
(vuxna/familjer)

35 90 79 90

Antal nyanlända enligt
lagen om eget boende
(EBO vuxna/familjer)

12 40 40 40

Antal barn i mängden
mottagna enligt
bosättningslagstiftning
och lagen om eget
boende

15 55 55 55

Trygghet
och stöd

Mottagning
nyanlända och
ensam-
kommande

Antal mottagna
ensamkommande barn

1 3 3 3
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2.2 Kommentar till utfall
Sektor Bildning- och lärande
De kommunala förskolorna har tillfälligt öppnat upp fler platser successivt under våren för att 
möta behovet, men återgått till det ordinarie antalet platser i höst (snitt 18 barn per avdelning). 
Det totala antalet helårsplatser har därmed inte utökas i den takt som prognostiserats. En 
fristående förskola, Kunskapsförskolan, har öppnat i augusti i Kareby vilket bidrag till att 
antalet kommunala förskoleplatser inte behövt utökas under hösten. Antalet barn i kommunal 
pedagogisk omsorg i form av familjedaghem har minskat jämfört med prognos och tidigare år
Antalet elever inom grundskolan ökar enligt plan, dock i något lägre takt. Det är även en 
ökning av antalet elever inom den kommunala grundsärskolan. Däremot minskar andelen 
elever inom fritidshem, främst i årskurs 4-6. Detta kan vara en tillfällig effekt av pandemin 
eller så är det en trend som kommer hålla i sig. Antalet elever på fristående grundskolor och 
fritidshem baserar sig på antalet elever under våren eftersom elevavstämningen för hösten 
ännu inte är gjord.
Antalet elever på gymnasieskolan är preliminärt eftersom höstens elevavstämning ännu inte är 
gjord. I gymnasieåldern sker det löpande förändringar då eleverna gör nya val av utbildning 
och gymnasieskola. Ökningen av elever enligt kommunens befolkningsprognos i 
gymnasieåldern, 16-18 år, ingår i sin helhet i antal elever på Mimers hus, plan helår 2021. 
Dock ökar antalet elever totalt sett inte i samma takt som i befolkningsprognosen. Antalet 
elever i den kommunala gymnasiesärskolan minskar jämfört med tidigare år.
Sektor Samhälle och utveckling
Antal totalt serverade måltider är lägre än plan för perioden utifrån Covid-19. Elever på 
gymnasiet och högstadiet har under vårterminen helt eller delvis haft distansundervisning 
vilket har påverkat antal serverade skolluncher. Även på förskolor och äldreboenden är antal 
serverade måltider lägre utifrån påverkan Covid-19. Antal serverade specialkostmåltider inom 
skola är något högre än plan för perioden. Arbete pågår för att minska antalet specialkoster. 
Digitalt system specialkostansökan har införts med start höstterminen 2021. Flervalsmodell 
måltider implementeras i alla skolor under hösten. Det ger ökad valmöjlighet till eleverna och 
möjliggör för att minska antalet specialkoster.
Bruksarea kommunala fastigheter och inhyrda fastigheter har inte förändrats i stora drag.
Sektor Trygghet och stöd
Utfallet antal köpta vårddagar barn och ungdom 0-20 år ligger på samma nivå som 2020. 
Planen att sänka antalet köpta vårddagar har inte kunnat uppfyllas.
Vuxenenhet: Antal vårdagar externt boende med stöd har båda volym- och kostnadsökning, 
främst vad gäller personer som saknar bostad med eget kontrakt samt har en 
missbruksproblematik. Antalet ärenden inom Våld i nära relationer har ökat, främst inom 
hedersrelaterat våld, vilket också medfört flera externa placeringar.
För bostad med särskild service enligt LSS har det tillkommit 14 platser i egen regi.
För daglig verksamhet har antalet köpta platser ökat.
Anvisade nyanlända är 79 personer 2021. Anvisningsåret sträcker sig från 1/3 2021 tom 28/2 
2022.
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3 Uppföljning av KS Resultatmål
Läsanvisning till målbedömningen av KS resultatmål

Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker:

1.  Kommentera utfall -  Här redovisas de resultat som är relevanta för målet.

- Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av
målbedömningen)

- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå

- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet

2. Analys- Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen
förklarar vilken målbedömning som görs enligt skala 1-6 där 1 och 2 innebär att målet
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt", 3 och 4 "Delvis uppfyllt/ svårbedömt" samt 5 och 6
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt".

3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet
går vidare.

Symboler för målbedömning

6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt

3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt

2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Färgmarkering av indikatorer

Indikatorernas  färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I
normalfallet visar indikator  grönt  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet.  Gult

om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och  rött  om avvikelsen är mer än
15 procent från målvärdet. Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis
intervall om ett utfall över målvärdet inte kan anses vara positivt.

3.1 Strategiska förutsättningar

3.1.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Tolkning

Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med
ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur,
möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och
erfarenhet

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
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Kommentar av utfall 
I Kungälvs kommun ska det vara attraktivt att vara anställd för nuvarande och framtida 
medarbetare. Genom att erbjuda en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, där medarbetare 
känner trivsel, vågar prova nya arbetssätt och har god kompetens skapar vi arbetsplatser där 
många vill arbeta och utvecklas. Alla oavsett roll, funktion och position ska vara delaktiga i 
att utveckla arbetet för att ge bästa möjliga kvalitet gentemot medborgarna.
Sektorerna har under perioden kunnat fokusera mindre på Covid-19 trots fortsatta 
rekommendationer då rutiner och strukturer finns för att hantera situationen. De medarbetare 
som kan arbetar fortfarande på distans. Planering för återgång i arbete efter restriktionernas 
avslut pågår och anvisningar om distansarbete arbetas med tillsammans med fackliga 
representanter.
Arbetet med att ta fram en ny medarbetarundersökning fortsätter där korta frekventa frågor 
(pulsmätningar) om arbetsmiljön skickas till medarbetare i utvalda enheter. Frågor omfattar 
bland annat upplevelse av ledarskap, meningsfullhet, arbetssituation och personlig utveckling 
samt i vilken grad medarbetarna skulle rekommendera Kungälvs kommun som arbetsgivare. 
Pilotprojektet kommer att pågå till februari 2022 och därefter sker en utvärdering.
Kommunala arbetsgivare kan få medel via avtalet KOM-KR (Kompetens- och 
omställningsavtal för kommuner och regioner) för kompetenshöjande insatser till anställda. 
Verksamheter från alla sektorer i kommunen har under våren inkommit med behov om 
insatser. Under perioden har ansökningar gjorts och insatser har påbörjats. Exempelvis har en 
enhet inom Trygghet och stöd fortsatt arbetet med kompetensutveckling inom demens. Det 
kommer även påbörjas utbildningsinsatser inriktade på fastighet, myndighetsutövning, 
digitalisering med mera.
Chef BAS-utbildningarna har återupptagits efter ett uppehåll på grund av pandemin. Syftet 
med de åtta olika utbildningstillfällena är att skapa bra förutsättningar för nya chefer men 
även kunskapspåfyllnad för de befintliga.
Sunt arbetslivs tredagars arbetsmiljöutbildning fortsätter. 55 procent av cheferna har nu 
slutfört utbildningen och 83 procent har genomfört minst ett utbildningstillfälle. Uppsamling 
och utbildning för verksamhetschefer, sektorchefer samt nya chefer är inplanerat till hösten. 
För att utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och att medarbetare får möjlighet att öka 
förståelsen för arbetsmiljöarbetet och den egna viktiga rollen har ett APT- material tagits 
fram. Materialet är uppdelat i fyra delar och består av bilder, filmer, dialoger och övningar.
Ansökan om stöd från Sunt arbetslivs resursteam har beviljats. AFA Försäkring bekostar 
resursteamet som under två års tid kommer att bidra med kompetensförstärkning kring 
friskfaktorer för att få en långsiktigt frisk organisation med låg och stabil sjukfrånvaro.
Kungälvs modell för verksamhetsstyrning (Move) som bygger på tillitsbaserad styrning har 
fortskridit och verksamheterna har under perioden arbetat på och utformat sina 
verksamhetsplaner.
I det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR anger att arbetsgivaren ska planera 
för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka och bli norm. Detta är en 
jämställdhetsfråga och det ger större möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning. När 
fler medarbetare arbetar heltid minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir 
attraktivare. Arbetsgivaren och Kommunal har fortsatt diskuterat frågor angående 
Heltidsresan i en tillfällig samverkansgrupp, där alla sektorer deltar. Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad följs upp på KS-nivå i årsbokslut. Arbetet fortskrider enligt plan i 
sektorerna.
Det har varit ett högt sökantal till våra utannonserade tjänster i förvaltningen. Antalet sökande 
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per annons är 35,1 och är högre än målvärdet 32. Sektorerna rapporterar att det finns sökande 
men att det är svårt att rekrytera medarbetare med rätt utbildning och erfarenhet till 
tillsvidaretjänsterna.
Andel tid utförd av timavlönade, i relation till total utförd arbetad tid, har ökat. Orsak till 
ökningen är dels ett ökat behov av vikarier under semesterperioden men även verksamhetens 
behov av att få arbetsuppgifter utförda i kombination med ordinarie personals sjukfrånvaro. 
Det pågående arbetet med Heltidsresan förväntas leda till lägre andel tid utförd av 
timavlönade i relation till den totalt arbetade tiden.
Personalomsättningen har stadigt minskat sedan 2016 och är lägre (bättre) än målvärdet 9,5 
procent.
Frisknärvaron är 55,4 procent och högre än målvärdet. Värdet är även högre än mätning för 
T2 2020 men inte riktigt uppe i värdet för T2 2019 innan pandemin (60,8 procent).
Andel chefer med färre än 26 medarbetare är nu 59,1 procent mot målvärdet procent. 
Ökningen kan till viss del förklaras med omorganisationer och uppdelning av enheter. 
Andelen chefer med 26-35 medarbetare är 29,2 procent och når nästan målvärdet 30 procent. 
Andelen chefer med fler än 35 medarbetare är 11,7 procent och lägre än målvärdet 20 procent.
Analys
Både den korta och långa sjukfrånvaron har minskat mot föregående års period och 
förvaltningen närmar sig nu mätnivåer likt innan pandemin men Covid-19 påverkar 
fortfarande våra sjuktal.
Att personalomsättningen har gått ned, fler söker utannonserade tjänster och medarbetares 
frisknärvaro har ökat indikerar att Kungälvs kommuns genomförda insatser ger resultat. Sunt 
Arbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundförutsättning för att kunna arbeta för en 
hälsofrämjande och säker arbetsmiljö.
Kommunen är en kunskapsintensiv organisation där utbildning och kompetensutveckling är 
avgörande för att möta medborgare, näringsliv, föreningar, brukare och elever på bästa sätt. 
Sektorerna har tidigare rapporterat att möten, utbildningar och nätverksträffar inte kunnat 
genomföras på samma sätt som före pandemin. I takt med att medarbetare har fått ökad 
digitaliseringsvana, ökad tillgång till verktyg och rutinvana kan fler sammanträden 
genomföras med anpassningar för att följa rådande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Distansarbete, distansmöten och distansutbildningar är det nya 
normala oavsett befattning.
Andelen chefer med stora personalgrupper har minskat. Mer än hälften av kommunens chefer 
har nu färre än 26 medarbetare efter insatser som gjorts med ökat klusterantal inom LSS samt 
förändring på boenden. Tillgång till överordnad chef ökar möjligheten för medarbetare att 
kunna få arbetsuppgifter prioriterade när så behövs samt att kommunikationen förbättras.
En sammanvägd bedömning är att förvaltningen genom en mängd aktiviteter och insatser har 
stärkt bilden av Kungälvs kommun som en arbetsplats där det är attraktivt att vara anställd.
Så här går vi vidare

 Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning ska nå fler medarbetare genom APT och arbetet 
tillsammans med Sunt arbetslivs Resursteam påbörjas under hösten 2021. Fokus 
kommer att vara aktiviteter som ökar friskfaktorer och förbättringar av arbetsmiljön.

 Hälsofrämjande åtgärder och arbetsplatsnära introduktion kommer fortsätta i syfte att 
behålla och utveckla medarbetare.

 Pilotprojektet fortsätter för att kunna mäta medarbetares upplevelse av Kungälvs 
kommun som arbetsgivare.
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Arbetet enligt Move stödjer det hälsofrämjande arbetet genom den professionella
dialogen. Den professionella dialogen innebär ett coachande förhållningssätt med
fokus på tillit och kontroll som ger goda förutsättningar att uppleva KASAM (känsla
av sammanhang).
En återgång till normalt arbete efter restriktionernas slut planeras under hösten.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Andel timanställda
i förvaltningen,
arbetade timmar

9,2% 8%

Personalomsättni
ng i förvaltning,
exklusive pension

5,7% 9,5%

Antal sökande per
utannonserad
tjänst

35,1 32
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Frisknärvaro 55,4% 53%

Andel chefer (%)
med antal
medarbetare färre
än 26

59,1% 50%

Andel chefer (%)
med antal
medarbetare inom
intervallen 26-35

29,2% 30%

Andel chefer (%)
med antal
medarbetare, fler
än 35

11,7% 20%
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3.1.2 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska
hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Tolkning

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende
verksamhetens kvalitet och hushållning. Målsättningen är en årlig förbättring på 2 % inom
kommunens verksamheter i förhållande till föregående år.
Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och
inom lagarnas gränser.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Alla verksamheter arbetar med att sänka kostnader samtidigt som verksamhetens kvalitet följs
upp.

Pandemin har påverkat förutsättningar att göra studiebesök till framgångsrika kommuner.
Kungälv ligger på plats 13 i kommunrankingen "Här är det bäst att leva" vilket är bättre än
uppsatt målvärde.

Kommunens nettokostnad per invånare ökar mindre än flertalet jämförbara kommuner under
perioden 2018 till 2020 och ligger i paritet med målvärdet. Utfall 2021 redovisas under 2022.

Total nettokostnadsavvikelse visar att Kungälvs nettokostnad är lägre än förväntat enligt
kommunens kostnadsstruktur. Utfall 2021 redovisas under 2022.

Sammanställningen av målbedömning för övriga resultatmål visar att mer än 50 procent av
målen kommer att uppnås.

Analys

Målet sätter fokus på kvalitet, effektivitet och kostnadskontroll. Indikatorerna visar att
Kungälv har god kvalitet i jämförelse med andra kommuner samtidigt som kostnadsläge och
utveckling är på en tillfredsställande nivå.

Sektorerna arbetar ständigt med att anpassa och följa upp verksamhet för att effektivisera och
sänka styckkostnader. Kvalitetsfrågorna finns med i arbetet men det är inte alltid enkelt att ta
fram bra kvalitetsindikatorer.

Samtidigt som Kungälv växer visar resultaten på god balans mellan kvalitet och kostnad.

Så här går vi vidare

Analys av nyckeltal och förbättringsarbetet sker kontinuerligt. Planer på att besöka andra
kommuner har skjutits fram på grund av pandemin och kommer att återupptas när det är
möjligt.
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Kommunranking -
Kvalitet ”Här är

det bäst att leva”

13 30

Nettokostnadsavvi
kelse totalt (exkl.
LSS), andel (%)

0%

Nettokostnad per
invånare

56 000

Antal årsanställd
per 1000 invånare

73
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Måluppfyllnad
övriga resultatmål
visar minst 50
procent grönt

78% 50%

3.2 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

3.2.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk
miljö

Tolkning

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett
helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att
förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn
och elever känner sig trygga och utvecklas

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall
I förskolans vårdnadshavarenkät anger 97 % att förskolan är en trygg plats för deras barn.
Grundskolans elevenkätresultat för 2021 visar att årets siffror ser bättre ut än föregående år.
Gymnasieskolans enkätresultat för 2021 visar att det inte har skett några större förändringar
utan siffrorna är ungefär de samma som föregående år.

Upplevd trygghet på KultLab redovisas vid årsbokslut.

Analys

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för sin
utbildning (Skolverket). Arbetet med detta är ständigt pågående på varje förskola och skola.
Satsningar som ledarskapet i klassrummet och kooperativt lärande ger pedagoger metoder och
arbetssätt som visat sig bidra till en ökad delaktighet och studiero på grundskolorna. I
skolornas trygghetsteam så följs elevernas upplevelser av trygghet upp flera gånger per läsår.
Skolornas egna enkäter är ett komplement till de befintliga enkäter som genomförs regionalt
och nationellt.

Skolan samarbetar också med andra aktörer i kommunen kring trygghet och studiero, till
exempel Trygga ungdomsmiljöer (TUM) för årskurs 7-9. Ett gemensamt arbete med sektor
Samhälle och utveckling bedrivs också för att öka likvärdigheten för skolornas inne- och
utomhusmiljö.
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Så här går vi vidare

Identifiera framgångsfaktorer och lyfta goda exempel för att öka det kollegiala
lärandet mellan rektorer.
Metoden Kooperativt lärande fortsätter att användas på samtliga grundskolor.
Vertikala dialoger har påbörjats och en ny analysmodell för att förbättra framtida
åtgärder vad gäller mål och resultat har börjat implementeras.
Fortsatt samverkan med Trygga Ungdomsmiljöer (TUM)
Gymnasiet fortsätter med sin satsning med att utveckla Ledarskap i klassrummet
genom det kollegiala lärandet. Förstelärarna kommer att leda detta arbete.
En grupp av förstelärarna på gymnasiet har fått i uppdrag att lägga särskilt fokus på
trygghetsarbete på skolan.
TMR (träning för medveten närvaro) går från projektform till ordinarie verksamhet.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Elevenkät åk 2:
"Jag är trygg i
skolan", andel (%)
positiva svar

92% 95%

Elevenkät åk 5:
"Jag är trygg i
skolan, andel (%)
positiva svar

89% 89%

Elevenkät åk 9:
"Jag känner mig
trygg i skolan",
andel (%) positiva
svar

87% 81%
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Elevenkät GY2:
"Jag känner mig
trygg i skolan"

86% 89%

Enkät till
vårdnadshavare i
förskola och
pedagogisk
omsorg "Jag
upplever att mitt
barn känner sig
tryggt?", andel
positiva svar

97% 93%

Upplevd trygghet
på KultLab, andel
(%) positiva svar

91%

3.2.2 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att
börja grundskola

Tolkning

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning.
Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla
– självständighet och tillit till sin egen förmåga
– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter
och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge
uttryck för egna uppfattningar.
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6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Vårdnadshavarenkäten som genomförs årligen av Göteborgsregionen (GR) svaras av samtliga
vårdnadshavare som har barn i förskola och pedagogisk omsorg inom regionen oavsett
huvudman. Enligt enkätresultaten är vårdnadshavare i Kungälv mer nöjda med sina barns
förskola/pedagogiska omsorg jämfört med genomsnittet i GR-kommunerna, även om andelen
positiva svar i enkäten har minskat med några procentandelar jämfört med föregående år.

Indikatorn "Personalen som anser sig stödja barnen med att bearbeta konflikter, reda ut
missförstånd, kompromissa och respektera varandra" är svår att mäta och kommer tas bort.

Analys

Förskolan arbetar med att utveckla barnets förmågor från att de börjar i verksamheten till att
de avslutar för att börja i förskoleklass. Ett av pedagogernas viktigaste uppdrag är att bemöta
alla barn så de känner sig trygga och har tillit till sin egen förmåga. Förskolan kvalitetssäkrar
det pedagogiska arbetet för att säkerställa att barnen får med sig alla förmågor och man
erbjuder olika metoder för att träna förmågorna utifrån ålder och mognad.

Såväl svenska som internationella studier pekar på att en förskola av hög kvalitet lägger
grunden för framtida lärande och bidrar till högre resultat i skolan och senare i livet (Förskola
för alla barn SOU2020:67).

Så här går vi vidare

Fortsatt dialog i rektorernas ledningsgrupp om kvalitativa bedömningar kring barnens
förmågor.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Andel (%) positiva
svar i
vårdnadshavarenk
äten på frågan:
mitt barn ges
möjlighet att
bearbeta
konflikter, reda ut
missförstånd,
kompromissa och
respektera
varandra.

73% 79%

Skattning av
barnets
självständighet
och tillit till sin
egen förmåga

Inga tillgängliga data
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Medelvärde (5-
gradig skala) av
personalen som
anser sig stödja
barnen med att
bearbeta
konflikter, reda ut
missförstånd,
kompromissa och
respektera
varandra.

4,4

Andel (%) positiva
svar i
vårdnadshavarenk
äten: Förskolan
uppmuntrar mitt
barn att uttrycka
sina tankar och
åsikter.

78% 81%

Andel (%) positiva
svar i
vårdnadshavarenk
äten: Förskolan
stimulerar
barnens samspel i
grupp

85% 88%

3.2.3 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges
lägsta arbetslöshet

Tolkning

Genom att erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling till alla som är i behov av
behörighetskomplettering för grund- och gymnasieskolan bidrar vuxenutbildningen till fler i
arbete och fortsatta studier. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer
som står lång från arbetsmarknaden.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall
Antalet elever inom vuxenutbildningen har ökat totalt under året. Konsekvenser av pandemin
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visar sig inte främst i kunskapsresultaten, utan i det ökade söktrycket till nästan alla former av 
vuxenutbildning. Orsaker är ökad arbetslöshet samt tuffare konkurrens på arbetsmarknaden. 
Vi har också ett utökat uppdrag att särskilt arbeta med de elever som inte kunnat fullfölja sina 
studier i gymnasieskolan under pandemin.
Vuxenutbildningen har fortsatt arbetet med att utöka antalet erbjudna platser inom 
yrkesutbildningar, exempelvis genom att öka antalet lärlingsplatser i samarbete med Mimers 
hus. Genom samverkan inom GR har kommuninvånarna fortsatt tillgång till ett stort utbud av 
övrig yrkesutbildning, till exempel barnskötare med språkstöd, elbilstekniker och trädgård och 
anläggning. Söktrycket på dessa utbildningar är fortsatt stort, vilket också gäller 
vuxenutbildningens övriga ämnen och kurser.
Samarbete med Trygghet och Stöd (ToS) har påbörjats inom två olika områden under året. 
Inom projektet SIA -Studier Introduktion Arbete – arbetar vuxenutbildningen, 
Arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för Migration och Integration (EMI) 
tillsammans kring en gemensam målgrupp. Fokus är de personer som är i etablering/förlängd 
introduktion och som berörs av insatser från Svenska för Invandrare (SFI), EMI samt AME. 
Vuxenutbildningen har också tillsammans med ToS påbörjat arbetet med att erbjuda 
kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen genom Äldreomsorgslyftet.
Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har vuxenutbildningen, AME, EMI och 
Arbetsförmedlingen ett fortsatt gott samarbete. På grund av ändrad organisation hos AF har 
vuxenutbildningen tillsammans med AME påbörjat arbetet med att ingå i samverkansavtal 
inom ramen för Delegation för Unga och nyanlända till Arbete (DUA).
Under året har andelen godkända kursbetyg för slutföra kurser inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning varit i stort sett den samma som föregående år.
Indikatorn "Grund-gymnasial och SFI, i sysselsättning före och efter studier, procentuell (%) 
skillnad" rapporteras vid årsbokslutet.
Analys
Kungälvs kommun har en vuxenutbildning som med högre söktryck och en utbyggnad av 
yrkesutbildning fyller en allt viktigare roll i att bidra till livslångt lärande och minskad 
arbetslöshet i kommunen. Detta är särskilt tydligt när man ser till vilken vikt som 
yrkesutbildning och annan vuxenutbildning har på dagens arbetsmarknad.
Samverkan med interna och externa aktörer är ett område som kontinuerligt har utvecklats 
under året och som stärkt möjligheterna att ge personer som behöver det mer stöd i sitt 
livslånga lärande och sin etablering på arbetsmarknaden.
Så här går vi vidare

 Fortsätta utveckla pågående interna och externa samarbeten i syfte att bättre kunna 
svara mot olika målgruppers behov av vuxenutbildning, bland annat yrkesutbildning.

 En omorganisation genomförs i samband med årsskiftet 2021/2002 där 
vuxenutbildningen samlas tillsammans med EMI samt AME i Kompetenscentrum som 
en del av sektor Bildning och lärande. 
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Andelen
godkända
kursbetyg av
slutförda kurser -
grundläggande

och gymnasial
kommunal
vuxenutbildning

87,3% 90%

Yrkesutbildning
GR elever
folkbokförda i
Kungälv, i arbete
innan och efter
studier,
procentuell (%)
skillnad

18%

Grund- gymnasial
och SFI, i
sysselsättning
före och efter
studier,
procentuell (%)
skillnad

3.3 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

3.3.1 Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom
lagstadgad tid

Tolkning

Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den
långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
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Kommentar av utfall

Alla beslut om vård- och omsorgsboende har verkställts inom tre månader, det vill säga den
enskilde har erbjudits bostad inom tre månader från beslutet. 14 nya platser inom LSS service-
och gruppboende har kunnat erbjudas under januari till maj 2021, inflyttning har skett under
sommaren.

Inom Kungälvs kommun finns 331 lägenheter på vård och omsorgsboende i egen regi, 54
lägenheter är upphandlade på Attendos äldreboende. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
att hålla en hög beläggningsgrad på äldreboenden.

Analys

Ambitionen är att alla brukare/ hyresgäster ska känna sig trygga med att tacka ja till
inflyttning till vård- och omsorgsboende. Detta sker exempelvis genom att informera om de
åtgärder som vidtagits för att säkerställa att smittspridning inte ska ske. Ytterligare analys har
gjorts för att ta fram orsaker till att personer tackar nej vid erbjudande om bostad. Några
tackar nej med anledning av att de upplever att det fungerar bra hemma.

För service- och gruppboende inom LSS har några personer tackar nej till erbjuden plats på
grund av att de väljer att avvakta erbjudande på annat boende. Inom målgruppen LSS är det
viktigt att matcha rätt boende mot den enskilda brukares behov.

Så här går vi vidare

Biståndsenheten kommer arbeta vidare med information om att ett beslut om plats på vård-
och omsorgsboende verkställs inom tre månader och man redan vid beslut om plats på särskilt
boende behöver förbereda sig för en flytt.

Enligt plan pågår en utbyggnation av Solhaga äldreboende med cirka 20 lägenheter som
beräknas vara färdigbyggt under första kvartalet 2023, detta möjliggör att möta ökade behov
av plats på äldreboende.

Utbyggnationen av platser inom LSS pågår enligt plan och under 2023 kommer det finnas
tillgång till ytterligare lägenheter på gruppboende. Beskrivning av kommande behov finns i
lokalresursplanen för att kontinuerligt säkra tillgång till bostäder inom målgruppen med LSS-
beslut.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

In- och
utflyttningstid i
vård- och
omsorgsboende
(SÄBO)

15

Antal personer
som tackat nej till
erbjuden plats i
äldreboende tre
gånger eller mer

Inga tillgängliga data
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Befintliga LSS
lägenheter

145 141

3.4 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

3.4.1 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv

Tolkning

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare.
Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med
funktionsvariation

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Kommentar av utfall

Många barn och ungdomar har deltagit i idrottsaktiviteter trots en pågående pandemi och
antalet redovisade deltagare enligt LOK-stödet är nära målvärdet. På grund av pandemin har
färre inomhusaktiviteter men fler aktiviteter utomhus genomförts, bland annat på kommunens
motionsanläggningar. Många föreningar och privata träningsaktörer använder grönytor som
alternativ till inomhusträning. Skarpe Nord har gett möjlighet till träning för hockeylag och
konståkning som inte kunnat genomföra träningar inomhus.

Samtliga bibliotek var helt stängda i kommunen fram till den 24 januari, därefter har
stadsbiblioteket i Mimers kulturhus haft öppet med begränsade öppettider. Förutom utlåning
till skolor har filialbiblioteken varit helt stängda fram till mitten av augusti. Utlån av media
totalt och media till barn är lägre än planerat.

Planerade aktiviteter som till exempel öppen och lättillgänglig kulturverksamhet har under
våren inte kunnat genomföras. Det som har genomförts är digital verksamhet under skolloven.
Även kulturskolan har ställt om till mer digital undervisning. Under sommaren genomfördes
lägerverksamhet mer som vanligt med ett hundratal deltagare.

Kommunen bedriver kontinuerligt aktiviteter med syfte att involvera äldre i kulturlivet och
främja god hälsa hos befolkningen. Många av gruppaktiviteterna för anhöriga var pausade
under våren, men i maj/juni öppnade Anhörigcenter Ljuspunkten, Seniorcaféet på Rexegården
och anhörigträffar igen.
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Det har anordnats promenadgrupper för äldre större delen av våren och en seniorlinje för äldre 
startades för att erbjuda ofrivilligt ensamma någon att prata med.
Inom LSS-verksamheten finns Café Lyckan som är en öppen caféverksamhet dit alla brukare i 
LSS bjuds in för gemensamma aktiviteter med olika teman och fika. Denna verksamhet har 
varit inställd under pandemin men kommer att öppnas igen under hösten. Förvaltningen har 
ett nära samarbetar med Riksförbundet FUB som anordnar fritidsaktiviteter för målgrupper 
med LSS-insatser.
Trygga ungdomsmiljöer bedriver öppen verksamhet, gruppverksamheter och uppsökande 
arbete för alla ungdomar i Kungälvs kommun mellan 12 och 18 år. Under sommaren har man 
haft en större närvaro ute på fältet istället för att bedriva fritidsgårdsverksamhet och 
gruppaktiviteter. Inom nätverket Keks (kvalitet och kompetens i samverkan) följs 
verksamheten upp på likvärdigt sätt i alla medlemskommuner och resultatet ligger till grund 
för kommande projektplaner.
För att möta upp målgruppen motorburen ungdom har trygga ungdomsmiljöer samarbetat 
med polis, folkhälsan, säkerhetssamordnare och TGP (trafik, gata, park) för att erbjuda ett 
alternativt ställe för ungdomarna att samlas på.
Aktivitetshuset är en öppen verksamhet för personer i Kungälv som har en långvarig psykisk 
ohälsa, står långt ifrån arbetsmarknaden och är mellan 18 och 67 år. Målet med verksamheten 
är att deltagarna ska få ökad delaktighet och gemenskap i samhället.
Analys
Föreningarnas vilja och förmåga att ställa om och anpassa sin verksamhet till förändrade 
förutsättningar och restriktioner innebär att många barn och unga får ta del av 
idrottsaktiviteter trots pandemin. Men det finns en risk att de barn och unga som allra mest 
behöver stimuleras till en aktiv fritid minskar sin fysiska aktivitet när utbudet försämras.
Goda möjligheter till utomhusaktiviteter har varit en viktig framgångsfaktor för att möta de 
förändrade förutsättningarna. Det påvisar vikten av utomhusanläggningar men också att 
grönytor finns tillgängliga.
Begränsade öppettider är förklaringen till minskningen av det totala antalet utlån. Januari, då 
alla bibliotek var stängda, brukar vara den månad på året som biblioteken har flest utlån av 
media både till vuxna och barn.
Kulturen och kulturskolan har anpassat aktiviteter till rådande omständigheter och har varit 
kreativa i att finna nya lösningar för att nå ut till allmänheten med mer kultur och att anpassa 
undervisningen för kulturskolans elever. Trots detta uppväger insatserna inte pandemins 
negativa påverkan. Omständigheterna som följer av pandemin har en fortsatt negativ effekt på 
kulturlivet i Kungälv och målet är därmed svårbedömt.
Arbetet med äldre och med ungdomar har behövt ändra sitt arbetssätt under pandemin, vilket 
har inneburit att gruppverksamheter inte kunnat genomföras fullt ut. Vissa aktiviteter har 
istället genomförts digitalt.
Så här går vi vidare
Ett nytt bidrags- och bokningssystem implementeras och beräknas vara helt klart i november 
2021, vilket kommer att underlätta bokning för föreningar samt göra det enklare för 
förvaltningen att ta fram statistik och hantera bidrag. En översyn av indikatorer och volymtal 
för uppföljning av verksamheten behövs när möjligheter att föra statistik förbättras.
Planering av nytt arenaområde i Ytterby pågår. Ny idrottshall i Kärna börjar byggas under året 
och kommer att tas i bruk vid skolstart höstterminen 2022. Framtagande av 
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upphandlingsunderlag pågår för ny idrottshall i Diseröd. Kommunen påbörjar under hösten
upprustning och förbättringar av Fontinområdets motionsanläggning.

Under hösten räknar kulturverksamheten med mer av ett normalläge även om pandemins
effekter inte helt är borta. Kulturnatt som planeras att äga rum den 13 november blir en möjlig
återstart av kulturlivet.

Ett samarbete har påbörjats med bland annat Friskis&Svettis. Fokus ligger på insatser som ska
öka aktiviteten hos bland annat socioekonomiskt utsatta personer samt personer med
funktionsvariationer då dessa grupper idag får för lite motion. Även kommunens invånare i
stort, inklusive äldre, kommer att erbjudas aktiviteter.

En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) är ute på remiss. I lagförslaget ingår bland annat en
satsning på förebyggande arbete. En viktig uppgift för de som driver Aktivitetshuset och
Trygga ungdomsmiljöer är att under 2021 se över hur verksamheterna svarar upp mot den nya
lagen och vilka förändringar av innehåll och riktning som kan behöva göras.

Inom området LSS-boende/daglig verksamhet fortsätter samarbetet med FUB i syfte att
utveckla fritidsaktiviteter för målgruppen med funktionsvariation. Verksamheten kommer
även under hösten 2021 att utveckla daglig verksamhet med skapande och kulturella
aktiviteter.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antal aktiviteter
redovisade inom
LOK-stödet
(Lokalt
aktivitetsstöd)

15 200 16 000

Antal aktiva
individer 7-20 år.

8 063
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3.5 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och
aktivt kulturliv

3.5.1 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv

Tolkning

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare.
Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med
funktionsvariation

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Kommentar av utfall

Många barn och ungdomar har deltagit i idrottsaktiviteter trots en pågående pandemi och
antalet redovisade deltagare enligt LOK-stödet är nära målvärdet. På grund av pandemin har
färre inomhusaktiviteter men fler aktiviteter utomhus genomförts, bland annat på kommunens
motionsanläggningar. Många föreningar och privata träningsaktörer använder grönytor som
alternativ till inomhusträning. Skarpe Nord har gett möjlighet till träning för hockeylag och
konståkning som inte kunnat genomföra träningar inomhus.

Samtliga bibliotek var helt stängda i kommunen fram till den 24 januari, därefter har
stadsbiblioteket i Mimers kulturhus haft öppet med begränsade öppettider. Förutom utlåning
till skolor har filialbiblioteken varit helt stängda fram till mitten av augusti. Utlån av media
totalt och media till barn är lägre än planerat.

Planerade aktiviteter som till exempel öppen och lättillgänglig kulturverksamhet har under
våren inte kunnat genomföras. Det som har genomförts är digital verksamhet under skolloven.
Även kulturskolan har ställt om till mer digital undervisning. Under sommaren genomfördes
lägerverksamhet mer som vanligt med ett hundratal deltagare.

Kommunen bedriver kontinuerligt aktiviteter med syfte att involvera äldre i kulturlivet och
främja god hälsa hos befolkningen. Många av gruppaktiviteterna för anhöriga var pausade
under våren, men i maj/juni öppnade Anhörigcenter Ljuspunkten, Seniorcaféet på Rexegården
och anhörigträffar igen.

Det har anordnats promenadgrupper för äldre större delen av våren och en seniorlinje för äldre
startades för att erbjuda ofrivilligt ensamma någon att prata med.

Inom LSS-verksamheten finns Café Lyckan som är en öppen caféverksamhet dit alla brukare i
LSS bjuds in för gemensamma aktiviteter med olika teman och fika. Denna verksamhet har
varit inställd under pandemin men kommer att öppnas igen under hösten. Förvaltningen har
ett nära samarbetar med Riksförbundet FUB som anordnar fritidsaktiviteter för målgrupper
med LSS-insatser.

Trygga ungdomsmiljöer bedriver öppen verksamhet, gruppverksamheter och uppsökande
arbete för alla ungdomar i Kungälvs kommun mellan 12 och 18 år. Under sommaren har man
haft en större närvaro ute på fältet istället för att bedriva fritidsgårdsverksamhet och
gruppaktiviteter. Inom nätverket Keks (kvalitet och kompetens i samverkan) följs
verksamheten upp på likvärdigt sätt i alla medlemskommuner och resultatet ligger till grund
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för kommande projektplaner.
För att möta upp målgruppen motorburen ungdom har trygga ungdomsmiljöer samarbetat 
med polis, folkhälsan, säkerhetssamordnare och TGP (trafik, gata, park) för att erbjuda ett 
alternativt ställe för ungdomarna att samlas på.
Aktivitetshuset är en öppen verksamhet för personer i Kungälv som har en långvarig psykisk 
ohälsa, står långt ifrån arbetsmarknaden och är mellan 18 och 67 år. Målet med verksamheten 
är att deltagarna ska få ökad delaktighet och gemenskap i samhället.
Analys
Föreningarnas vilja och förmåga att ställa om och anpassa sin verksamhet till förändrade 
förutsättningar och restriktioner innebär att många barn och unga får ta del av 
idrottsaktiviteter trots pandemin. Men det finns en risk att de barn och unga som allra mest 
behöver stimuleras till en aktiv fritid minskar sin fysiska aktivitet när utbudet försämras.
Goda möjligheter till utomhusaktiviteter har varit en viktig framgångsfaktor för att möta de 
förändrade förutsättningarna. Det påvisar vikten av utomhusanläggningar men också att 
grönytor finns tillgängliga.
Begränsade öppettider är förklaringen till minskningen av det totala antalet utlån. Januari, då 
alla bibliotek var stängda, brukar vara den månad på året som biblioteken har flest utlån av 
media både till vuxna och barn.
Kulturen och kulturskolan har anpassat aktiviteter till rådande omständigheter och har varit 
kreativa i att finna nya lösningar för att nå ut till allmänheten med mer kultur och att anpassa 
undervisningen för kulturskolans elever. Trots detta uppväger insatserna inte pandemins 
negativa påverkan. Omständigheterna som följer av pandemin har en fortsatt negativ effekt på 
kulturlivet i Kungälv och målet är därmed svårbedömt.
Arbetet med äldre och med ungdomar har behövt ändra sitt arbetssätt under pandemin, vilket 
har inneburit att gruppverksamheter inte kunnat genomföras fullt ut. Vissa aktiviteter har 
istället genomförts digitalt.
Så här går vi vidare
Ett nytt bidrags- och bokningssystem implementeras och beräknas vara helt klart i november 
2021, vilket kommer att underlätta bokning för föreningar samt göra det enklare för 
förvaltningen att ta fram statistik och hantera bidrag. En översyn av indikatorer och volymtal 
för uppföljning av verksamheten behövs när möjligheter att föra statistik förbättras.
Planering av nytt arenaområde i Ytterby pågår. Ny idrottshall i Kärna börjar byggas under året 
och kommer att tas i bruk vid skolstart höstterminen 2022. Framtagande av 
upphandlingsunderlag pågår för ny idrottshall i Diseröd.  Kommunen påbörjar under hösten 
upprustning och förbättringar av Fontinområdets motionsanläggning.
Under hösten räknar kulturverksamheten med mer av ett normalläge även om pandemins 
effekter inte helt är borta. Kulturnatt som planeras att äga rum den 13 november blir en möjlig 
återstart av kulturlivet.
Ett samarbete har påbörjats med bland annat Friskis&Svettis. Fokus ligger på insatser som ska 
öka aktiviteten hos bland annat socioekonomiskt utsatta personer samt personer med 
funktionsvariationer då dessa grupper idag får för lite motion. Även kommunens invånare i 
stort, inklusive äldre, kommer att erbjudas aktiviteter.
En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) är ute på remiss. I lagförslaget ingår bland annat en 
satsning på förebyggande arbete. En viktig uppgift för de som driver Aktivitetshuset och 
Trygga ungdomsmiljöer är att under 2021 se över hur verksamheterna svarar upp mot den nya 



29(74)

lagen och vilka förändringar av innehåll och riktning som kan behöva göras.

Inom området LSS-boende/daglig verksamhet fortsätter samarbetet med FUB i syfte att
utveckla fritidsaktiviteter för målgruppen med funktionsvariation. Verksamheten kommer
även under hösten 2021 att utveckla daglig verksamhet med skapande och kulturella
aktiviteter.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antal
deltagartillfällen
på kulturskola

Antal utlån av
media till barn och
unga på
biblioteken

70 396 95 000

Antal
kulturevenemang

495
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antal utlån media
totalt

137 744 210 000

Upplevd trygghet
på KultLab, andel
(%) positiva svar

91%

3.6 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende
för kommunen

3.6.1 Förbättrat näringslivsklimat

Tolkning

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet
och tillgänglighet. Trygghetsskapande åtgärder i samhället förbättrar förutsättningarna för ett
gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och
transparenta.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Kungälvs kommun har under flera år förbättrat resultaten i insiktsundersökningen som är en
servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom samhällsbyggnads- och
upphandlingsområdena. Resultaten i Svenskt Näringslivs ranking förbättras med fyra
placeringar men Kungälv placerar sig bland de sämre kommunerna i landet. Målvärdet har
sänkts jämfört med 2020 vilket innebär en mindre avvikelse mellan utfall och målvärde.

Den upplevda tryggheten som mäts i form av andelen som avstår från att gå ut ensam
försämras något samtidigt som ambitionen (målvärdet) är att andelen ska minska.

Kommunen har vidtagit olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet under pandemin,
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som att inte ta ut avgifter för uteserveringar, alkoholservering eller ansökan av 
serveringstillstånd under 2021.
Kommunledningen gör företagsbesök och bjuder in till företagsfrukostar i stadshuset. 
Näringslivsfunktionen kommunicerar till näringslivet i olika kanaler, så som nyhetsbrev och 
LinkedIn samt bjuder in till möten/seminarium med aktuella teman tillsammans med andra 
verksamheter i kommunen och andra aktörer i regionen.
Sektorerna arbetar bland annat med matchning av målgrupper inom arbetsmarknadsenheten 
(AME) mot näringslivet utifrån behov och färdigheter. Samhällskontrakten ger nya 
möjligheter till arbete, praktikplatser och arbetsförmågebedömningar. Genom kontraktets 
upparbetade relationer med näringslivet har olika konkreta förebyggande insatser kunnat 
initierats som exempelvis trivselvärdar, men även stöd vid rekryteringar av praktikplatser.
Vuxenutbildningen (SFI) och AME samverkar för en samordnad hantering av praktikplatser 
med tydliga kommunikationsvägar.
Analys
Kungälvs kommun har höga ambitioner och jobbar hårt tillsammans med företagare och 
näringslivsföreträdare för att skapa ett gott näringslivsklimat i Kungälv. En mängd aktiviteter 
pågår. Insiktsmätningen visar positiva resultat samtidigt som Svenskt näringslivs ranking 
indikerar att målet ännu inte är uppnått.
Arbetet med samhällskontrakten ger ett förbättrat näringslivsklimat i och med att relationer 
mellan näringsliv och kommun ger goda effekter för båda parter.
Ett samhälle som upplevs som tryggt är en grund för ett gott företagsklimat. Inom ramen för 
planen "Trygg i Kungälv" genomförs en mängd trygghetsskapande åtgärder. Enligt statistik är 
Kungälv relativt sett en trygg kommun, men attityder och upplevelse påverkas av många 
faktorer och tar tid att förändra.
Den samlade bedömningen är att näringslivsklimatet förbättras, men det finns mer att göra.
Så här går vi vidare
En ny näringslivsstrategi har tagits fram tillsammans med Västsvenska handelskammaren och 
har engagerat ledande politiker, ledande tjänstemän samt delar av näringslivet. Den planeras 
att fastställas av KS den 22 september.
För att kunna påverka/förbättra attityden till kommunen pågår ett arbete med att ta fram en ny 
kommunikationsstrategi.
Arbete med digitalisering har påbörjats. Nytt ärendesystem för Bygglovsverksamheten är 
upphandlat och implementationsarbete pågår till lansering innan årsskiftet 2021/2022.
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Förbättra Kungälv
på Svenskt
Näringslivs
ranking

211 200

Insikt, förbättra
Kungälvs
kommuns index

72 72

Miljö och hälsa -
Index i

servicemätningen
insikt,
Myndighetsområd
e miljö

63 62

Invånare 16-84 år
som avstår från
att gå ut ensam,
andel (%)

27% 24%
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Bygglov – Index i
servicemätningen
insikt (Företag)

74 70

Miljö och hälsa -
Index i
servicemätningen
Insikt,
Myndighetsområd
e Livsmedel

78 77

Löpande Insikt -
Allmän plats

(Markupplåtelse)

76% 70%

3.6.2 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Tolkning

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga
lagstadgade maxtider.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Handläggningstider för kommunens myndighetsutövning är i regel, inom lagstadgade tider.

Myndighetsverksamheten för handläggning av individärenden inom socialtjänsten ska ske
skyndsamt. Definitionen av begreppet skyndsamt varierar och regleras på olika ställen i de
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olika lagarna. Enligt till exempel socialtjänstlagen ska socialnämnden inleda en utredning
utan dröjsmål – men exakta tidsramar för vad som anses vara utan dröjsmål finns inte, med
undantag för barnutredningar som senast ska avslutas inom fyra månader. Handläggning sker
mestadels inom lagstadgad tid. Redovisning av handläggningstider i barnavårdsutredningar
sker kontinuerligt till presidiet i Sociala myndighetsnämnden.

När det gäller väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd har handläggningstiden
under pandemin blivit längre på grund av att de fysiska besöken begränsats. Även antal dagar
som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats ligger över det målvärde som satts upp.
Utredningstiden har dock minskat med 3 dagar jämfört med 2019.

Resultatet för indikatorn "SCB:s medborgarundersökning" redovisas först under våren 2022.
Resultat i sevicemätningen Insikt visar att bygglovsverksamheten får ett mycket bra omdöme
av de som ansöker om bygglov.

Analys

Myndighetsverksamheten som ansvarar för handläggning av ansökan till beslut enligt
socialtjänstlagen sker i nuläget inom en rimlig och skyndsam tid.

Samtliga verksamheter med myndighetsutövning utvecklar sina processer och följer upp
handläggningstider i syfte att ge god service till de målgrupper som ärendena gäller. Balansen
mellan kortare handläggningstider och rättssäkerhet innebär ibland att ett komplicerat ärende
kan ta längre tid. Balansen mellan avsatta personella resurser och inkomna ärenden är vid
vissa tider en svår avvägning.

Det är viktigt att bibehålla kompetens, stabilitet och erfaren personal i alla led inom
verksamheten för att kunna ha en effektiv handläggning, en rättssäker process samt kunna
hantera en eventuell volymökning. För att skapa stabilitet och bibehålla erfarna medarbetare
är det viktigt att prioritera och utveckla ett uppdaterat kvalitetsledningssystem, en nära och
tillgänglig arbetsledning samt handledning och utbildning.

Så här går vi vidare

Utveckling av rutinbeskrivningar och mallar som förenklar handläggningen och gör
den mer likvärdig.
Digitalisering i syfte att kunna erbjuda processer som är ännu mer effektiva och tydlig
för medborgare och företag.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

SCB
medborgarunderö
kning, Nöjd-
Medborgar-Index
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Bygglov – Index i
servicemätningen
insikt (Företag)

74 70

3.7 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i
hela kommunen

3.7.1 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel

Tolkning

Förvaltningen skall ha god framförhållning när det gäller strategisk planering av bostäder,
verksamhetsmark och handel med fokus på kommunens kärnverksamheter och dess behov.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Tre indikatorer är nya och målvärden har inte fastställts. Övriga indikatorer når sina
målvärden förutom antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner.

Ett stort antal detaljplaner är pågående och omfattar cirka 1 800 bostäder. När det gäller
verksamhetsmark pågår detaljplanering som omfattar cirka 20 hektar. För handel så omfattar
pågående detaljplaner cirka 12 000 BTA (bruttoarea),  ej medräknat handel i bottenplan. När
det gäller kommunal service pågår en förstudie avseende ny skola i Kode samt en förstudie
för nya förskolor i Kungälv. I detaljplanen för Ytterby-Tunge och planprogrammet
Dammbergen planeras för förskolor. I Dammbergen planeras även för LSS-boende. Den
fördjupade översiktsplanen för Ytterby har vunnit laga kraft och en ny fördjupad
översiktsplan för Kode har påbörjats.

Analys

För att möjliggöra samordning mellan infrastruktur och byggnation är det viktigt att ha
planlagd mark i beredskap och en stadigt pågående planering samt fortsatt uppföljning. Då
efterfrågan styrs av många aktörer och varierar med omgivande faktorer i samhället är det
viktigt att komplettera planberedskapen med fokus på och uppföljning av processorienterade
förutsättningar, s.k. planeringsberedskap. Syftet är att på ett flexibelt och effektivt sätt möta
medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov, när
och där de uppstår. Förvaltningens arbete med detta bredare synsätt planeringsberedskap
fokuserar på förhållanden som enligt Boverket kan indelas enligt nedan:
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Strategisk beredskap: bland annat ÖP, FÖP:ar, program, Riktlinjer bostadsförsörjning
Markberedskap: bland annat analys av behov, strategiska markinköp med mera
Resurs- och organisationsberedskap: bland annat tillgängliga resurser,
handläggningstider, genomförbarhet

Bedömningen är att förvaltningens pågående arbete ger förutsättningar för att målet kommer
att uppnås.

Så här går vi vidare

Sektorn följer upp handläggningstider för framtagande av detaljplaner och ska framåt arbeta
mer systematiskt med att identifiera förbättringsområden och åtgärder som kan förkorta dessa
utan att påverka kvalitet och rättssäkerhet negativt. Vidare pågår löpande arbete med att
förbättra resurssamordningen mellan Planenheten och Portfölj Tillväxt, i enlighet med målet
Intelligent samordning.

När det gäller mark för verksamheter behöver kommunen initiera arbete med att planera för
ny verksamhetsmark. Planenheten och Kart och Mark har personellt förstärkts med anledning
av att antalet ökade projekt.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antalet bostäder i
beviljade bygglov

552 200

Antalet bostäder
som fått
slutbesked (Antal
färdigställda
lägenheter)

323 200
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antal bostäder i
lagakraftvunna
detaljplaner

0 200

Antal bygglov
utomplans

69 30

Antal hektar
verksamhetsmark
i pågående
detaljplaner

20,7

Antal
kvadratmeter BTA
(bruttototalarea)
handel i pågående
detaljplaner

12 150
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antal nya
detaljplaner för
kärnverksamheter

3

3.8 Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill
reducera klimatutsläppen

3.8.1 Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Tolkning

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det
gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas.
Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både
internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.
Hänsyn skall tas till kommunens ekonomiska situation vid upphandling av förvaltningens
fordonsflotta.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Samtliga indikatorer för målet följs upp årsvis. Med anledning av detta finns inget nytt utfall
att kommentera för tertial 2. Över tid visar indikatorerna på minskade utsläpp.

Analys

Agenda 2030 ökar fokus på hållbarhetsfrågorna. Kommunstyrelsens resultatmål bidrar till
detta arbete tillsammans med arbete enligt program och planer samt uppföljning och analys av
indikatorer inom miljöområdet.

I såväl myndighetsutövning som översiktsplanering och detaljplanering hanteras frågor som
berör utsläpp i luft och vattendrag. Målet rör också förvaltningens interna arbete med att
minska sin miljöpåverkan. Kommunen är en viktig aktör i sin roll att informera och påverka
medborgare och samhällsaktörer om betydelsen av att minska utsläpp i luft och vatten.

Pandemin har lett till mindre resande på grund av bland annat restriktioner, permitteringar,
sjukskrivningar och distansarbete. På kort sikt påverkar det koldioxidutsläppen positivt. På
lång sikt är det mer tveksamt om pandemin innebär bestående förändringar i våra beteenden
som påverkar miljö.

Antalet invånare ökar i kommunen och regionen. Det ökar utmaningen i att samtidigt minska
de totala utsläppen.
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Så här går vi vidare

Planerat arbete genomförs och utvecklas. Ny energiplan är under framtagande.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Fossila
koldioxidutsläpp
ton/invånare från
lokaler samt
fordon

2,6

Lokal förnybar
elproduktion i
Kungälvs kommun

4,25%

Totalt antal
resande med
kollektivtrafik i
Kungälvs kommun

8 253 8
02

Antal körda mil
per invånare med
bil

800
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3.8.2 Ökad kollektiv jobbpendling

Tolkning

Skapa förutsättningar (Planera och genomför åtgärder) i syfte att fler människor (både på
landsbygd och stad) väljer kollektiva former för att ta sig till/från arbetsplatsen.

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Kommentar av utfall

Plan för hållbart resande är under framtagande. Planen är en del av Trafikplan 2017.

Nyttjandegraden på pendelparkeringen har varit låg under pandemin då
kollektivtrafikbeläggningen har varit låg. Tillgängligheten är alltså god, men på grund av
minskat resande.

Båda indikatorerna som är kopplade till målet mäts på helår. Pandemin pågår fortfarande och
2020 rapporterades en resandeminskning med ca 30 procent totalt för regionen. I Kungälv
minskade resandet med kollektivtrafik med 33 procent jämfört med året innan.

En del av parkeringen i Ytterby har sålts för byggnation (Ikano) vilket minskar tillgång till
pendelparkering i kommunen. Pendelparkeringen i Diseröd kommer till viss del tas i anspråk i
samband med utbyggnad av skolan och nya bostadshus. Översyn av pendelparkering i Kareby
pågår.

Analys

Restriktionerna under pandemin har inneburit att fler personer distansarbetar. Av dem som
reser till sin arbetsplats åker fler bil och färre med kollektivtrafik. Bedömningen är att
resandet kommer att minska flera år framåt. Vi ser ett ökat antal motorburna ungdomar till
skolorna.

Nytt projekt för 2021 är att samordna resor från daglig verksamhet med skolskjutsen för att
effektivisera organisatoriskt samt minska kostnader och utsläpp. Skollinjetrafiken är öppen för
allmänheten vilket ökar förutsättningarna för jobbpendling på landsbygden.

Pandemin gör att målet är mycket svårbedömt. Förutsättningarna för ett återöppnande av
samhället under hösten påverkar möjligheterna att återgå till ett nytt normalläge. Exakt hur
detta normalläge kommer att se ut vet vi inte i dagsläget. Det finns behov av att göra
resvaneundersökningar för att förstå vilka behov som finns bland resenärer och veta vilka
insatser som vi behöver göra.

Så här går vi vidare

Arbetet med Plan för hållbart resande fortsätter.
Statlig medfinansiering är beviljad för byggnation av tio pendelparkeringsplatser i
Kareby med genomförande under 2022.
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Totalt antal
resande med
kollektivtrafik i
Kungälvs kommun

8 253 8
02

Antal körda mil
per invånare med
bil

800

3.9 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete
och sysselsättning för de som står längst från
arbetsmarknaden

3.9.1 Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år

Tolkning

Behovet av försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer
utvecklas i samhället. Verksamheten ska tydliggöra en strategi för hur
försörjningsstödenhetens ska utveckla sitt arbete på ett framgångsrikt sätt, och definiera
prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser
anpassade efter dessa.

6-gradig bedömning

2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommentar av utfall

Antal hushåll, exklusive nyanlända (genomsnitt), som fått utbetalt ekonomiskt bistånd under
perioden januari till augusti har ökat med cirka 7 procent jämfört med samma period
föregående år, det vill säga 247 hushåll 2021 jämfört med 231 stycken 2020.

Kostnaden per tertial för utbetalt försörjningsstöd har ökat med cirka 8 procent under perioden
jämfört med föregående år, från 7 303 Tkr till 7 893 Tkr.

Analys
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Volymerna ökade, båda avseende nytillkomna ärenden och ärenden som fick utbetalning.

Kostnaderna för perioden har ökat med cirka 1,2 Mkr jämfört med samma period föregående
år. En del av ökningen kan förklaras med att riksnormen som ligger till grund för
försörjningsstödet har ökat med 3 procent för 2021. Detta ger en omedelbar effekt på
kostnaderna beroende på antal hushåll samt individer som beviljas ekonomiskt bistånd.
Hyrorna i de kommunala bostadsbolagen har gått upp med 1,5 respektive 1,65 procent, vilket
i sin tur kan leda till ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Försäkringskassan
avslår i regel ansökningar om bostadsbidrag och underhållsstöd för ensamstående med barn
som har en make/maka i utlandet om det inte går att styrka att försörjningsplikten mellan
makar inte kan fullgöras. Detta innebär en övervältringseffekt till kommunernas socialtjänst
som får bevilja högre summor i ekonomiskt bistånd för att kommuninvånarna ska kunna
försörja sig.

Så här går vi vidare

Arbetet med att driva processen kring självförsörjningsuppdraget med genomförandeplaner
som verktyg fortsätter. Utifrån behoven hos våra brukare samverka med
Arbetsmarknadsenheten och andra aktörer kring vilka insatser som behövs för att korta tiden
för behov av ekonomiskt bistånd.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Arbetslösa
inklusive i
åtgärder i Kungälv
(16-64 år)

4,3% 7%

Utbetalt
försörjningsstöd
exklusive
nyanlända, tkr per
tertial

7 893 6 600

3.9.2 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds
utbildning eller annan aktivitet

Tolkning

Alla ungdomar under 20 år som inte har fullföljda studier ska erbjudas utbildning eller arbete.
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6-gradig bedömning

6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Andel ungdomar som är registrerade i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är 125
personer per den 31 augusti 2021. Nyregistrerade ungdomar kontaktas och erbjuds insats
inom två veckor med ett telefonsamtal, sms och sist med brev. För perioden juni-augusti 2021
har 100 procent av ungdomarna i KAA blivit kontaktade för att erbjudas åtgärder. Två
ungdomar har i nuläget avböjt insats men kommer fortsatt att bli kontaktade om tre månader
igen.

Pandemin kan inte sägas ha påverkat antalet ungdomar inom KAA då ingen skillnad i antal
ungdomar över tid kan noteras. Ökat fokus har legat på utbildning i samband med pandemin.

Insatser som erbjudits inom KAA har bland annat varit:

studievägledande samtal
stöd i ansökan till utbildningar (gymnasieskola, folkhögskola, vuxenutbildning m.m.)
stöd i kontakt med andra myndigheter
samordnade insatser med andra aktörer (AME, Utförandeenheten, TUM,
Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, Vuxenpsykiatrin,
Funktionshinderenheten, EMI m.fl.)
FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) i samverkan med Närhälsan i Kungälv.
SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) i samarbete med Arbetsförmedlingen och
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Analys

KAA är en uppsökande och motiverande verksamhet för ungdomar mellan 16 och 20 år som
är utan varaktig sysselsättning. Kommunen har under året bedrivit ett kvalitativt arbete inom
KAA, där man lyckats nå samtliga inskrivna ungdomar i KAA.

Så här går vi vidare

Utveckla samarbetet mellan KAA och elevhälsoteamet på Mimers hus gymnasium i
syfte att fånga upp fler elever som är i behov av någon typ av åtgärd.
Utveckla samarbetet mellan KAA och Vuxenutbildning för att bättre matcha
ungdomar som är aktuella för Vuxenutbildning.
Se över formerna för samarbete med det nya verksamhetsområdet kompetenscentrum.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Minska andel
ungdomar i åldern
16-20 år som
varken arbetar
eller studerar

10%
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3.9.3 Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras
mot individuella kontrakt med krav på
arbetsmarknadsfrämjande insatser

Tolkning

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på
arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad
känsla av sammanhang (KASAM).

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om
försörjningsstöd. Orsaken till varför man söker hjälpen kodas i varje ärende.

För att ha rätt till försörjningsstöd ska den enskilde göra vad han eller hon kan för att bidra till
sin egen försörjning, bland annat genom att stå till arbetsmarknadens förfogande och försöka
få ett arbete om det är orsaken till att man inte klarar sin egenförsörjning.

Under perioden har totalt 362 vuxna individer varit aktuella för försörjningsstöd. Av dessa har
197 individer kodats som arbetslösa. Av de 197 så har 158 fått en kontakt med
Arbetsmarknadsenheten (AME). Det motsvarar 80 % av dem som uppburit försörjningsstöd
på grund av arbetslöshet.

Antal uppdrag gällande unika personer till Arbetsmarknadsenheten (AME) från
försörjningsstöd under T2 2021 är 158. Det motsvarar 80 % i relation till de 197 vuxna
individer som uppburit försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och är aktuella på Stöd- och
försörjningsenheten (SoF). Totalt antal individer som fått utbetalt ekonomiskt bistånd under
perioden uppgår till 410 om man tittar på Gemensam mottagning och SoF tillsammans. Av
dem är det 362 individer som är aktuella på SOF, alltså är det 48 som har fått ekonomiskt
bistånd tillfälligt och kortvarigt i avvaktan på annan ersättning (lön, CSN, ersättning från
Försäkringskassan etc).De är inte aktuella att skicka till AME.

Analys

Kungälv har en relativt hög andel procentuellt sett (ca 50%) som, av olika skäl, inte står till
arbetsmarknadens förfogande. För denna grupp krävs andra insatser än
arbetsmarknadspolitiska, vilket sker bland annat genom rehabinsatser eller vård
internt/externt. Vid anvisning till AME får individen inte samtidigt ingå i åtgärd via
Arbetsförmedlingen, då deras program motsvarar heltidssysselsättning. Arbetsförmedlingen
anvisar i år en större andel personer (ca 30% fler i juli månad enligt statistik på deras
hemsida), varför utfallet är något lägre än målvärdet.

Utfallet på indikatorer under perioden tyder på hög måluppfyllelse. Permitteringar och
eventuella företagskonkurser på arbetsmarknaden utmanar möjligheterna till att lösa behovet
av platser för sökande i arbetsmarknadsenhetens insatser och lönesubventionerade
anställningar.

Permitteringar och eventuella företagskonkurser på arbetsmarknaden utmanar möjligheterna
till att lösa behovet av platser för sökande i arbetsmarknadsenhetens insatser och
lönesubventionerade anställningar. Möjligheter till extratjänster har återinförts, vilket har
underlättat möjligheten till sysselsättning för målgruppen
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Så här går vi vidare

Frågan om gemensam mobilisering inför ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av
Covid-19 lyfts till GR:s forum för arbetsmarknad där både myndighet och utförare är
representerade. Det finns förslag och idéer om hur samarbete mellan kommun och
arbetsförmedling kan utvecklas för att få ut fler i arbete även under nuvarande förutsättningar,
framförallt genom extratjänster och andra lönesubventionerade anställningar även inom den
privata marknaden.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Andel uppdrag till
AME från
försörjningsstöd

80% 80%
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4 Personal

4.1 Anställda

 
Utfall 1/8 

2021
Utfall 1/8 

2020

Antal anställda 3 640 3 632

Antal anställda, kvinnor 2 970 2 957

Antal anställda, män 670 675

Antal årsarbetare 3 495 3 473

Antal årsarbetare, kvinnor 2 841 2 815

Antal årsarbetare, män 655 658

4.2 Arbetade timmar

 

Utfall 
2021 (8 

mån)

Utfall 
2020 (8 

mån)

Månadsavlönade (antal timmar) 3 362 178 3 287 442

Mer/övertid (antal timmar) 31 703 28 782

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 2 650 167 2 587 972

Månadsavlönade, män (antal timmar) 712 011 699 470

Timavlönade (antal timmar) 343 920 328 066

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 251 198 245 981

Timavlönade, män (antal timmar) 92 722 83 087

4.3 Sjukfrånvaro

 

Utfall 
2021 (8 

mån)

Utfall 
2020 (8 

mån)

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8,8 9,6

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor 9,8 10,6

Sjukfrånvaro (%) - Män 4,7 5,4

Ålder <= 29 år (%) 7,4 8,6

Ålder 30-49 år (%) 8,1 9

Ålder >= 50 år (%) 10,1 10,4

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 3,5 3,6

Varav sjukfrånvaro mindre än 15 dagar (%) 4,1 4,4

Varav sjukfrånvaro 15 dagar eller mer (%) 4,7 5,2

jukfrånvaro 15-90 dagar (%) 1,6 1,9
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4.4 Sjuklönekostnad

 

Utfall 
2021 (8 

mån)

Utfall 
2020 (8 

mån)

Sjuklönekostnad Kronor
27 117 04

2
26 635 49

6

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor
23 508 70

5
22 934 10

0

Sjuklönekostnad kronor, män 3 608 337 3 701 396

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor
11 158 66

3
10 965 83

1

Summa
38 275 70

5
37 601 32

7

4.5 Kommentar till utfall
Antal anställda i förvaltningen har ökat med 8 personer och antal årsarbetare har ökat med 22 
från föregående års mätning. Kvinnor utgör 81,6 procent av medarbetarna och män 18,4 
procent, vilket liknar den könsfördelning som finns i andra kommuner i Sverige. 
Månadsavlönades arbetade timmar har ökat från föregående T2 men är fortsatt lägre än 
mätningen för T2 2019, innan pandemin. Antalet timmar för timavlönade har ökat samt 
andelen av all arbetad tid som utgörs av timavlönade.
Den totala sjukfrånvaron har minskat sedan föregående års mätning från 9,6 procent till 8,8 
procent och vi närmar oss mätningen för T2 2019 (7,9 procent) innan pandemin. Nationella 
rekommendationer om att stanna hemma även vid milda symptom kvarstår. Coronapandemin 
påverkar fortsatt sjukfrånvaron i förvaltningen även om den minskar till följd av att fler 
vaccineras. Den gruppen med högst sjukfrånvaro och minst minskning är personer över 50 år. 
Trygghet och stöd är den sektor som minskat sjukfrånvaron mest med 0,8 procentenheter från 
T2 2020, något som förklaras med att flertalet medarbetare nu är fullvaccinerade mot Covid-
19.
Sjuklönekostnaden, den del som arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna, har ökat mot 
föregående års period trots en liten minskning av den korta sjukfrånvaron (-0,3 procent). Det 
kan bero på att timavlönades sjukfrånvaro ingår i statistiken för sjuklönekostnaden, men 
redovisas inte i den totala sjukfrånvarostatistiken. Kostnaderna för sjuklön redovisas även 
eftersläpande gentemot sjukfrånvarostatistiken vilket gör att det inte är en rät linje mellan 
sjukfrånvaro och sjuklönekostnader. En del av denna periods sjuklönekostnader kommer 
redovisas i T3.
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5 Ekonomi 

5.1 Förenklad förvaltningsberättelse
De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför 2021 präglades av pandemin och osäkerhet i 
de prognoser/scenarios som presenterades av SKR och andra nationella aktörer.
I de senaste presenterade prognoserna (augusti 2021) har återhämtningen av konjunkturen gått 
betydligt fortare än vad man tidigare förutspått och nu anses Sverige vara tillbaka på samma 
nivå som innan pandemin bröt ut. Det finns fortsatt branscher som har problem, men de har 
inte lika stor påverkan på tillväxten som till exempel exportindustrin.
Prognosen för årets resultat 2021 är 359,1 Mkr mot budgeterade 68,3. I resultatet ingår 
225,9 Mkr i engångsintäkter varav 220,0 Mkr är exploateringsvinster inklusive 
gatukostnadsersättning och 5,9 Mkr är hänförligt till försäljning av mark i Nordtag och på 
Marstrand. Sektorerna har alla en ekonomi i balans och balanskravet kommer att uppnås. 
Utfallet för perioden är 335,9 Mkr.
De fristående verksamheterna har under våren inkommit med krav om utbetalning av 
ersättning för de år som kommunens verksamhet gått med underskott. Kravet avser tio år 
tillbaka i tiden. En utredning har genomförts i förvaltningen som ger de fristående 
verksamheterna rätt i sitt krav. Bedömningen är att utbetalningen kan bli 8,5 Mkr.
Med ovanstående prognos kommer kommunen att nå sina finansiella målsättningar och även 
balanskravsresultatet för 2021 som med denna prognos uppgår till 331 Mkr.
Verksamhetens resultatmål visar en god utveckling och därmed är prognosen god för att 
uppnå god ekonomiska hushållning enligt kommunfullmäktiges tolkning.
Nettoinvesteringarna når inte upp till budgeterad nivå. Utfallet i perioden är 78,8 Mkr och 
prognosen för hela 2021 är 277,0 Mkr.
Kommunens låneskuld har minskat genom amortering med 225,0 Mkr och prognosticeras till 
1 720,0 Mkr vid årets slut.
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Befolkningsutvecklingen 2021 följer prognos. Inflyttningen hittills i år är 1,6 procent, vilket
redan nu är i samma nivå som hela förra årets befolkningstillväxt. Kommunen beräknas ha
48 030 invånare vid årets slut.

De kommunala bolagen Kungälv Energi AB med dess dotterbolag Kungälv Närenergi AB,
Bohusläns kommunala Exploaterings AB samt stiftelsen Kungälvsbostäder redovisar alla
prognoser för årets resultat som är positiva jämfört med budget.

5.1.1 Finansiella mål

Indikator Kommentar

4 procent överskott av skatteintäkter och generella
statsbidrag.

Tertialrapport 2 2021 visar på en prognostiserat
resultat på 359,1 Mkr jämfört mot budgeterade
68,3 Mkr. Resultatet motsvarar 12,2 % av skatter
och statsbidrag. Överskottsmålet i budgeten är
2,4%. I resultatet ingår exploateringsintäkter
inklusive reavinster på 225,9 Mkr. Balanskravet
kommer att uppnås med ovanstående resultat.

Budgeten för verksamhetens nettokostnader -
kommunstyrelsens och därmed förvaltningens ram

är 2 774 Mkr.

I tertial 2 är prognosen för verksamhetens
nettokostnader 2 568,7 mkr vilket ger ett överskott
på 205,3 Mkr. Verksamhetens nettokostnader är
därmed lägre än i 2020 års bokslut. Det beror på
engångsintäkter om 225,9 mkr. Exkluderas dessa
blir nettokostnadsutvecklingen jämfört med
bokslutet 5 %.

Soliditeten ska öka med minst 1,0 % per år
(Kommunen)

Mäts vid årsbokslutet

Investeringarnas självfinansierings-grad skall vara
60 % eller högre

Mäts vid årsbokslutet. Prognosen för året visar att
kommunen med god marginal kommer att nå målet

Förvaltningens bedömning för helåret 2021 är att de finansiella målen kommer att uppnås.
Detsamma gäller balanskravet.
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5.1.2 Resultatprognos

Resultatprognos 2021 (12 månader)

 

Prognos Budget Bokslut Bokslut

Belopp i Mkr 2021 2021 2020 2019

Verksamhetens 
intäkter 1 021,9 786,8 843,6 886,9

Personalkostnader -2 086,1 -2 098,5 -1 964,3 -1 897,7

Övriga 
verksamhetskostnader -1 326,5 -1 273,3 -1 358,9 -1 198,5

Jämförelsestörande 
kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens 
kostnader -3 412,5 -3 371,8 -3 323,2 -3 096,2

Avskrivningar -178,0 -189,0 -182,2 -176,7

Verksamhetens 
nettokostnader -2 568,7 -2 774,0 -2 661,8 -2 386,0

Skatteintäkter 2 505,8 2 445,2 2 378,0 2 350,2

Generella statsbidrag 
och utjämning 441,9 430,1 461,0 303,8

Verksamhetens 
resultat 379,1 101,3 177,2 268,0

Finansiella intäkter 24,9 26,3 33,1 25,0

Finansiella kostnader -44,9 -59,3 -51,4 -54,4

Resultat efter 
finansiella poster 359,1 68,3 158,8 238,6

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 359,1 68,3 158,8 238,6

Årets resultat prognosticeras till 359,1 att jämföras mot budgeterat 68,3 Mkr. Resultatet 
innehåller exploateringsintäkter på 220,0 Mkr samt 5,9 Mkr i realisationsvinster. Dessa 
intäkter är av engångskaraktär. Årets resultat motsvarar 12,2 procent av skatter och 
statsbidrag
Exkluderas engångsintäkter från exploateringsverksamheten och reavinster ur det 
prognosticerade resultatet blir det 133,2 Mkr, vilket motsvarar 4,5 procent av skatter och 
statsbidrag, så även utan dessa intäkter nås det finansiella målet om ett resultat om 4 procent 
av skatter och statsbidrag.
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett överskott på 72,4 Mkr för helåret 2021. 
Prognoserna för utvecklingen av den ekonomiska utvecklingen har varit positiv och Sverige 
betraktas nu vara inne i en "mild högkonjunktur". Återhämtning i ekonomin i pandemins spår 
har gått överraskande fort.
Finansnettots positiva avvikelse på +13,0 Mkr hänförs till att investeringsnivån inte når upp 
till budgeterad nivå och att kommunens låneskuld har amorterats. Räntenivån är lägre än 
förväntat.
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Prognos för nettokostnader i verksamheten 

Prognos för nettokostnader i verksamheten

Avvikelser mot budget på verksamhetsnivå 2019-2021 Mkr

År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår

2019 2 497,0 -25,8 -19,8 111,0 2 386,0

2020 2 668,0 -20,2 -17,6 6,2 2 661,8

2021 2 774,0 63,9 205,3 2 568,7

5.1.3 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda och 
verksamhetsmålen visar god måluppfyllnad.
Kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning innebär att:

 kommunallagens balanskrav är uppfyllt
 de finansiella målen är uppfyllda
 minst 90 % av de verksamhetsinriktade målen är uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda 

under ramperioden.
I bedömningen av resultatmålen vid tertialrapport 2 är tolv gröna, ett är rött - dvs målet 
kommer inte att uppfyllas och två mål är gula - delvis uppfyllda/svårbedömda.
Resultatmålet "Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år" bedöms som rött, det 
vill säga målet kommer inte att uppfyllas. Den sammanvägda bedömning av 
kommunfullmäktiges strategiska mål "Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, 
arbete och sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden" visar en bättre 
måluppfyllelse än det enskilda målet.
Förvaltningens bedömning är att man med ändrade arbetssätt kommer att kunna arbeta vidare 
med övriga resultatmål med målsättningen att de kommer att ha en god måluppfyllelse vid 
årets slut och därmed nå god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges definition.

5.1.4 Balanskravsresultat

Balanskravsresultat 2021, Mkr - prognos 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen - fullfonderingsmodellen 359,1

Pensionsförpliktelser före 1998 -22,3

Årets resultat enligt resultaträkningen - blandmodellen 336,8

Samtliga realisationsvinster -5,9

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 331,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0

Årets balanskravsresultat 331,0

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en ekonomi i balans. Det innebär att intäkterna 
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måste överstiga kostnaderna. Om det skulle uppstå ett underskott måste detta regleras och 
återställas inom de närmaste tre åren.
Vid avstämning av balanskravet i delårsrapporten justeras resultatet med två poster

 Pensionsförpliktelser som är intjänade innan 1998
 Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar

Efter justeringar uppgår balanskravet till 331 mkr

5.2 Periodutfall 
Kommunens utfall för den aktuella perioden är 335,9 Mkr mot budgeterat resultat på 
44,8 Mkr, en positiv avvikelse på 291,1 Mkr. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 
1 620,9 Mkr jämfört med 1 671,0 Mkr samma period föregående år. Nettokostnaden inklusive 
avskrivningar har i jämförelse mellan åren 2020 och 2021 minskat med 50,1 Mkr eller -3,0 
procent.
Avvikelsen gentemot budget för verksamhetens nettokostnader är 229,1 Mkr. Till stor del 
beror denna avvikelse på avräkningar inom exploateringsverksamheten samt 
realisationsresultat på totalt 87,0 Mkr. Det finns även överskott på volymer som beror på 
säsongsvariationer och kommer att upparbetas under hösten. Utöver detta finns avsatta medel 
för digitalisering samt konjunktur vilka ännu inte tagits i anspråk.
I utfallet ligger även ersättning på 16,0 Mkr från staten för höga sjuklönekostnader under 
perioden januari-augusti med anledning av Covid-19. Under denna period fick arbetsgivare 
delvis ersättning av staten för sina sjuklönekostnader. Denna möjlighet kvarstår till och med 
september, därefter återgår möjligheten att få ersättning av staten för sjuklönekostnader till de 
tidigare nivåer som gällde före pandemin. Semesterskulden är låg efter sommarmånaderna, 
vilket påverkar resultatet positivt med 45,8 Mkr. Se tabell nedan.
Skatteintäkter, skatteavgifter och statsbidrag visar totalt för perioden en positiv avvikelse på 
51,3 Mkr enligt det senaste cirkuläret från SKR. Slutavräkningarna för 2020 och 2021 är båda 
är positiva, en avvikelse på närmare 44 Mkr. Återhämtningen av den svenska ekonomin har 
gått avsevärt fortare än vad man förutspått i tidigare prognoser. Utöver detta tillkommer 
mindre avvikelser på flera poster, vilka bidrar till den positiva avvikelsen. Utfallet av den 
tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021, den så kallade "Skolmiljarden" 
på närmare 6 Mkr ligger i delåret redovisat inom sektor Bildning och lärande.

Utfallet för finansnettot visar en positiv avvikelse på 10,6 Mkr. Kommunen har under 
perioden amorterat 125,0 Mkr samtidigt som det i rambudgeten tagits höjd för höjda 
räntenivåer. Investeringsbudgeten för året är heller inte upparbetad då flera projekt förskjutits 
i tid.

Periodutfall för nettokostnaderna, Mkr

År Nettokostnad Förändring

2019 1 630,3 1,1 %

2020 1 671,0 2,5 %

2021 1 620,9 -3,0 %

Sjuklönekostnaderna är fortsatt höga på grund av pandemin, och ligger nästan i nivå med 
utfallet för motsvarande period förra året. Utfallet är omkring 8 Mkr högre än exempelvis 
2019. Kostnaderna för timlöner har ökat under perioden, se avsnittet kommentarer till utfall 
under rubriken Personal. Även antalet anställda har ökat något gentemot motsvarande period 
föregående år. Årets lönerevision är klar och periodens utfall belastar delårsresultatet.
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Periodutfall för lönekostnaderna, Mkr

År Lönekostnad Förändring

2019 917,9 0,0 %

2020 929,6 1,3 %

2021 963,4 3,6 %

Semesterlöneskulden påverkar varje delårsbokslut. Vid delårsbokslutet i april är semester-
löneskulden för kommunen hög, då den mesta semestern tas ut under sommaren. Vid 
delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna då har passerat, 
något som påverkar resultatet positivt. Vid varje delårsbokslut bokas förändringen av skulden 
upp centralt och ger en resultatpåverkan. För att göra delårsresultatet jämförbart med tidigare 
års delårsresultat visar tabellen nedan resultaten både med och utan semesterlöneskuldens 
påverkan.

Förändring semesterlöneskuld, Mkr

År Förändring Resultat inkl. 
semesterlöneskuld

Resultat exkl. 
semesterlöneskuld

2019 52,3 112,5 60,2

2020 44,1 192,1 148,1

2021 45,8 335,9 290,1

5.3 Resultaträkning per 31 augusti 2021
Utfall Budget Utfall

Belopp i Mkr 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Verksamhetens intäkter 664,4 526,9 518,0

Personalkostnader -1 310,9 -1 400,4 -1 263,0

Övriga verksamhetskostnader -855,5 -850,6 -805,9

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader -2 166,5 -2 251,0 -2 068,9

Avskrivningar -118,8 -126,0 -120,0

Verksamhetens nettokostnader -1 620,9 -1 850,1 -1 671,0

Skatteintäkter 1 673,6 1 630,1 1 593,7

Generella statsbidrag och utjämning 294,6 286,7 287,5

Verksamhetens resultat 347,3 66,8 210,2

Finansiella intäkter 16,5 17,5 23,0

Finansiella kostnader -28,0 -39,6 -41,1

Resultat efter finansiella poster 335,9 44,8 192,1

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 335,9 44,8 192,1
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Kostnadsutvecklingen följer inte samma mönster under hela året, vilket gör att det är svårt att 
ställa delårsresultatet i relation till årsprognosen. Nedan följer en tabell där man per sektor kan 
läsa ut prognoser för helåret och resultat för perioden januari till augusti. I tabellen kan man 
utläsa att prognosen för 2021 visar ett resultat på 359,1 Mkr, en positiv avvikelse mot 
budgeterat resultat för året med 290,8 Mkr. Delårsresultat per 2021-08-31 är 335,9 Mkr, en 
positiv avvikelse mot budget på 291,1 Mkr. I bilden nedan är delårsresultatet rensat för 
semesterlöneskulden på 45,8 Mkr, då denna påverkar resultatet positivt, se textavsnitt 
semesterlöneskuld. Resultatet per 2021-08-31 blir då istället 290,1 Mkr, mot budgeterade 
44,8 Mkr. Kommunen består av många olika verksamheter, vilka alla följer olika mönster 
gällande intäkter och kostnader. Tar man skolan som exempel är deras år uppdelat på 
terminer, hamnverksamheten i Marstrand har sin topp under sommaren och så vidare. 
Skatterna är i stort sett jämnt fördelade när man jämför delårsresultatet med prognosen. 
Slutavräkning 2020 bokas dock upp i sin helhet i delårsresultatet.

Budget, prognos och utfall 2021

 

Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Belopp i Mkr 2021 2021 2021 2021-08-
31

2021-08-
31

2021-08-
31

Politisk organisation -16,6 -17,0 0,4 -10,0 -11,3 1,4

Stab -240,5 -272,0 31,5 -103,0 -181,7 78,7

Bildning och lärande -1 234,8 -1 234,8 0,0 -812,7 -823,4 10,7

Trygghet och stöd -1 081,4 -1 081,4 0,0 -739,3 -723,0 -16,3

Samhälle och utveckling -238,8 -238,8 0,0 -125,9 -157,2 31,3

Finansiering 17,5 20,0 -2,5 3,9 13,3 -9,4

Exploatering och 
realisationsresultat 225,9 50,0 175,9 120,3 33,3 87,0

Verksamhetens 
nettokostnader -2 568,7 -2 774,0 205,3 -1 666,6 -1 850,1 183,6

Skatteintäkter 2 505,8 2 445,2 60,6 1 673,6 1 630,1 43,4

Generella statsbidrag och 
utjämning 441,9 430,1 11,8 294,6 286,7 7,9

Verksamhetens resultat 379,1 101,3 277,8 301,6 66,8 235,0

Finansiella intäkter 24,9 26,3 -1,5 16,5 17,5 -1,1

Finansiella kostnader -44,9 -59,3 14,5 -28,0 -39,6 11,6

Resultat efter finansiella 
poster 359,1 68,3 290,8 290,1 44,8 245,5

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 359,1 68,3 290,8 290,1 44,8 245,5

Utfall 2021-08-31 är exklusive semesterlöneskuld.
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5.4 Kassaflödesanalys per 31 augusti 2021
Belopp i Mkr 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat 335,9 192,1 158,8

Avskrivningar 118,8 120,0 182,2

Justering för avsättning 
pensioner och övriga 
avsättningar

56,3 26,4 25,0

Justering för upplösning av 
bidrag till infrastruktur -22,7 6,9 2,7

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapitalet 488,3 345,4 368,7

Förändring förråd och 
exploateringsområden 8,4 -11,0 73,9

Förändring kortfristiga 
fordringar -105,7 -46,9 -57,9

Förändring kortfristiga 
placeringar 0,0 0,0 0,0

Förändring kortfristiga skulder -107,3 -19,9 75,3

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 283,7 267,6 460,0

Ökning/minskning värdepapper -29,5 -3,0 -2,8

Investeringar i immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -106,4 -129,8 -177,4

Försäljning av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 1,8

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -135,9 -132,8 -178,4

Finansieringsverksamheten

Upplåning 30,0 165,0 165,0

Amortering -125,0 -118,0 -218,0

Förändring kortfristig del 0,0 0,0 0,0

Förändring övriga långfristiga 
skulder -10,3 -8,5 41,2

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -105,3 38,5 -11,8

Utbetalning av bidrag till 
infrastruktur -3,7 -3,2 -28,1

Årets kassaflöde 38,8 170,0 241,7

Likvida medel vid årets början 367,1 125,5 125,5

Likvida medel vid årets slut 405,9 295,5 367,1
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5.5 Balansräkning per 31 augusti 2021
Belopp i Mkr 2021-08-31 2020-12-31 Förändring

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 5,6 7,3 -1,7

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 4 224,7 4 224,7 0,0

Maskiner och inventarier 96,9 107,6 -10,7

Summa materiella 
anläggningstillgångar 4 321,6 4 332,3 -10,7

Finansiella anläggningstillgångar 655,9 626,4 29,5

Summa anläggningstillgångar 4 983,1 4 966,0 17,1

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 293,5 270,8 22,7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd och exploateringsområden 48,5 56,9 -8,4

Kortfristiga fordringar 457,3 351,6 105,7

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank 405,9 367,1 38,8

Summa omsättningstillgångar 911,7 775,6 136,2

SUMMA TILLGÅNGAR 6 188,2 6 012,4 176,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Årets resultat 335,9 58,8 277,1

Resultatutjämningsreserv 100,0 100,0 0,0

Övrigt eget kapital 949,0 890,1 58,9

AVSÄTTNINGAR

Avsättning till pensioner inkl. löneskatt, 
Not 1 979,0 952,2 26,8

Avsättning avslut deponi 0,2 1,1 -0,9

Avsättning bidrag till infrastruktur 186,2 159,5 26,7

SKULDER

Långfristiga skulder 2 895,9 3 001,2 -105,3

Kortfristiga skulder 742,1 849,4 -107,3

Summa skulder 3 638,0 3 850,6 -212,6

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 188,2 6 012,4 176,0

Not 1. Avsättning för ansvarsförbindelse. Enligt beslut i KF 2006-06-19 §139 redovisas åtagandet enligt 
fullfonderingsmodell.
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5.6 Investeringsrapport samt exploatering och 
realisationsresultat

 Utfall Budget Prognos Budgetavvikelse

Belopp i Mkr 2021-08-31 2021 2021

Avgiftsfinansierade 
investeringar 47,0 230,0 113,1 116,9

Skattefinansierade 
investeringar 31,8 278,0 163,9 114,1

Totalt 78,8 508,0 277,0 231,0

Investeringar

Diagrammet redogör för investeringsutfall kontra budget år 2017-2021

Budgeten för skatt- och avgiftskollektivet 2021 uppgår totalt till 508,0 Mkr. 
Investeringsvolymen prognostiseras till 292,0 Mkr för året.
Avgiftskollektivet
Avgiftskollektivet har en investeringsram på 230,0 Mkr. För året prognostiseras ett utfall på 
drygt 113,0 Mkr. Det är tre förutsättningar som framförallt har styrt investeringsplaneringen 
för avgift; ett föreläggande för Aröd, krav på lösning av avloppssituationen i Marstrand samt 
att en förlängning av ett föreläggande i Harestad/Nereby beviljas.
Kommunen är ålagda av Länsstyrelsen att lösa vatten- och avloppssituationen i Aröd senast 
31 december 2025. För att kunna ansluta Aröd, samt andra bostadsområden i kustzonen till 
det kommunala nätet krävs en utbyggnation av flera etapper av överföringsledningar och 
därtill hörande pumpstationer. Etappindelning av Aröd är framtagen och etapp 1 har 
påbörjats, och kommer att slutföras, under året. En förutsättning för att fullfölja föreläggandet 
i Aröd är att samtliga överföringsledningar mellan Solberga och Kastellegården (Björkås -
 Kastellegården, Vävra -Björkås, Solberga - Vävra, pumpstation Kastellegården samt 
vattenledningar från Diseröd, Sträcka E och F inklusive tryckstegring i Räfsdal) är klara och i 
drift 2022/2023.
Det befintliga tillståndet för avloppsreningsverket i Marstrand har vid tillfällen överskridits 
och kommunen är av länsstyrelsen ålagda att komma fram med en lösning och tidplan. 
Förprojektering är genomförd och projektering/utförande av de tre första etapperna är 
inplanerade i pågående budgetprocess. Byggnation av överföringsledningar på hela sträckan 
planeras vara klar 2030.
Kommunen har också ett föreläggande gällande Harestad/Nereby som ska vara klart 31 
december 2024. Planeringen i detta program förutsätter att en förlängning av föreläggandet 
för detta område kommer att beviljas till 2030. Processen att nå ett nytt beslut hos 
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Länsstyrelsen Västra Götaland är påbörjad. Underlag för detta är framtaget genom slutförd 
förprojektering. Utbyggnaden, som innefattar stora överföringsledningar samt 
ledningsdragning i befintliga bostadsområden, har lagts i perioden 2025-2030.
Skattekollektivet 
Skattekollektivet har en investeringsram på 278,0 Mkr och för året prognostiseras ett utfall på 
knappt 164,0 Mkr.
Byggnation av Solhaga äldreboende samt måltidskök på Övre Fontinskolan är i sina 
uppstartsfaser med beräknat färdigställande 2023 respektive 2021.
Vidare pågår ett omfattande arbete för att återställa Sparråshallen.
Under de närmsta åren kommer ett antal nya gruppboenden behövas för att möta en ökad 
volym. Ytterligare nybyggnation och ombyggnation av förskolor och grundskolor ligger 
också i planeringen framåt.

Exploatering

I infogad tabell redovisas kassaflödet av exploateringen för 2019-2021.

Kassaflöde exploatering 2019-2021 (belopp tkr)

2019 2020 202108

Inbetalningar 64 505 103 725 100 606

Utbetalningar -141 022 -62 446 -17 287

Netto -76 517 41 279 83 319

Byggnation pågår fortsatt på Kongahälla. Under året har försäljning av kvarter 10 och kvarter 
14 genomförts. Där återstår bara kvarter 7 att sälja. Markanvisningstävling pågår för 
tilldelning av kvarter 7 tillsammans med kvarter Gärdet 1:3 på Liljedal. Om allt går enligt 
plan kommer projektet kunna avslutas till 2026.
På Tega ängar (västra Ytterby) påbörjade Balder byggnation av hyresrätter under slutet av 
2019 och Peab påbörjade etapp 2 (bostadsrätter) under våren 2020. Etapperna väntas vara 
klara under hösten 2021. Vidare verkar försäljning av etapp 3, områdets sista etapp, kunna 
genomföras under hösten med tillträde slutet av 2023.
På Nordtag genomfördes en markanvisningstävling 2017, och fem olika bostadsutvecklare 
fick köpa mark i området. De första etapperna tillträdde under hösten 2020 och de första 
bostäderna kommer att stå klara för inflyttning under sista kvartalet 2021. Ytterligare etapper 
har tillträde under hösten 2021/vintern 2022. Efter det kvarstår två etapper för den redan 
markanvisade marken.
Mitt i området bygger Hemsö en förskola i vilken kommunen avser bedriva verksamhet. Den 
beräknas stå klar hösten 2022. På marken intill förskolan genomförs markanvisning av 
bostäder i kombination med upphandling av hyresavtal för ett LSS-boende under hösten 2021. 
Tillträde till marken sker höst 2021/viner 2022. Byggnation kan starta under 2022. Vidare 
finns sen ett mindre markområde, mittemot förskolan, kvar för markanvisning, troligen 2022.
24 villatomter inom Nordtags område har sålts genom Bokabs tomtkö. 14 av dessa har 
tillträtts under augusti-september 2021 medan övriga tillträds hösten 2022.
Saneringen av Gjutaren 20 pågår och beräknas kunna avslutas under nästkommande år.
Periodens utfall uppgår till drygt 86,0 Mkr och totalt prognostiseras exploateringsintäkterna 
till 220,0 Mkr, motsvarande ett överskott, mot budgeterat resultat, på 170,0 Mkr för året. Det 
är framför allt försäljningar inom Kongahälla och Nordtag samt, sen årsskiftet 2020/2021, 
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förändrade redovisningsregler som bidrar till överskottet.
Medfinansiering
Kommunen har tecknade medfinansieringsavtal med Trafikverket om 356,8 Mkr.
GC-Stället-Risby beräknas färdigställas under hösten medan GC-Vävra-Tjuvkil skjutits fram i 
tiden i och med beslut i kommunstyrelsen om ny sträckning, till norra sidan av vägen, för 
delar av GC-banan.
Realisationsresultat 
Försäljning av förskoletomter till Hemsö samt försäljning av Marstrand 6:138 har medfört en 
realisationsvinst på cirka 5,9 Mkr, vilket också motsvarar prognosen för året.

5.7 Finansiell rapport 

Låneskuld och ränteutveckling

Låneskuld:

 Låneskulden har minskat genom amortering av ett lån på 125 Mkr, gällande Kungälvs 
kommun. Samtidigt har ett nytt lån på 30 Mkr tagits upp för Bokab, som är inne i en 
period av exploatering. Netto har kommunkoncernen amorterat 95 Mkr under andra 
tertialet.

 Under september månad har kommunen amorterat ytterligare 100 mkr. Kungälv 
Energi har gjort en nyupplåning på 35 mkr och Bokab ytterligare en nyupplåning om 
20 mkr

Ränteutveckling:

 Riksbankens styrränta, ”reporäntan” är oförändrad och uppgår till 0,0 procent.
Kredit- och räntebindning:

 Förvaltningen bevakar att skuldportföljens genomsnittliga löptider följer gällande 
tillämpningsföreskrifter. Kortare genomsnittliga löptider hör samman med att 
låneskulden inte längre ökar och byggs upp.

Pensionsskuld och nettokoncernskuld

Redovisas per årsskifte.

Borgensåtaganden

Redovisas per årsskifte.

Likviditet 

Kommunkoncernens likvida behållning är något lägre än i föregående rapport och uppgår till 
251,5 Mkr. De kommunala bolagen inklusive Räddningstjänstförbundet utnyttjar krediter 
medan Kungälvs kommun har en hög behållning. Förvaltningen bevakar möjligheter till 
amortering av låneskulden.
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Låneskuld 

Låneskuld och 
ränteutveckling 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Extern 
låneskuld, Mkr 2 381,0 2 476,0 2 476,0 2 529,0 2 704,0

Varav 
vidareutlåning, 
Kungälv Energi AB

461,0 461,0 461,0 459,0 444,0

Varav 
vidareutlåning, 
Bokab

100,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Genomsnittlig 
räntesats, % 0,87 0,85 0,90 0,91 0,85

Jfr reporänta, % 0,00 0,00 0,00 -0,25 -0,50

Genomsnittlig 
kredittid, år 2,3 2,7 3,0 3,2 4,0

Genomsnittlig 
räntebindningstid, år 2,3 2,3 2,6 2,8 3,1

Swap-kontrakt, Mkr 1 100,0 1 050,0 1 050,0 1 100,0 960,0

Pensionsskuld

Pensionsskuld, Mkr 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Pensionsskuld, Mkr 952,2 933,3 930,2

Varav intjänad 
pensionsrätt

661,0 669,3 691,9

Varav 
förmånsbestämd 
pension

278,0 255,7 230,4

Nettokoncernskuld (NKS)

Nettokoncernskuld 
(NKS) 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Nettokoncernskuld, Mkr 5 566,4 5 967,7 5 882,9

Varav Kungälvs 
kommun

4 596,3 5 015,6 4 957,2

NKS totalt per 
invånare, kr

119 840 128 790 130 480

Borgensåtaganden

Borgensåtaganden, Mkr 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Totala borgensåtaganden 632,0 717,2 677,7

Varav gentemot allmännyttan 537,0 622,0 582,0

Likviditet

Likviditet, Mkr 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kungälvs kommun 372,2 370,2 272,4 60,7 278,1

Kungälv Energi AB -105,4 -70,0 -68,2 -52,9 -57,6

Bokab -14,1 -6,8 21,6 26,7 30,3
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Likviditet, Mkr 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Bohus Räddningstjänstförbund -0,8 -4,3 -6,3 -5,0 -5,5

Bagahus AB -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Total 251,5 288,7 219,1 29,1 244,9

Ränteutveckling

Ränteutveckling, procent 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Riksbankens reporänta 0,00 0,00 0,00 -0,25 -0,50

5 års statsobligation -0,19 -0,16 -0,32 -0,25 0,00

5.8 Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2021
 Budget Prognosavvikelse

Belopp i Mkr 2021 2021

Politisk organisation -17,0 0,4

Stab -272,0 31,5

Bildning och lärande -1 234,8 0,0

Trygghet och stöd -1 081,4 0,0

Samhälle och utveckling -238,8 0,0

Summa -2 844,0 31,9

Finansiering 20,0 -2,5

Exploatering och 
realisationsresultat 50,0 175,9

Totalt -2 774,0 205,3

Verksamheten visar i sin prognos för helåret på en positiv avvikelse mot budget på 31,9 Mkr. 
Om man även inkluderar Finansiering samt Exploatering och realisationsresultat visar 
förvaltningen som helhet en positiv avvikelse mot budget på 205,3 Mkr. I tabellen ovan finns 
en sammanställning över sektorernas avvikelser mot budget. För en mer detaljspecificerad 
prognos för respektive sektor, se tabellen "Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens 
sektorer" längre fram i rapporten.
Årsprognosen för Staben visar en positiv avvikelse på +31,5 Mkr
Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal åtgärder för att nå en budget i balans. Staben ska 
under 2021 göra åtgärder motsvarande 1 Mkr. Ramanpassningen är fördelad till samtliga 
enheter inom staben.
Under kommungemensamma kostnader budgeteras kostnadsökningar för lönerörelsen, ökad 
volym det vill säga fler barn/elever/brukare samt driftkostnadskonsekvenser till följd av 
investeringar.
Kommungemensamma kostnader prognostiserar +28,1 Mkr, varav 10,2 Mkr är hänförligt till 
Covid-19. Kommunen får under perioden januari-september statlig kompensation för höga 
sjuklönekostnader vilka beräknas till 16,2 Mkr. Kommungemensamma Covid-kostnader 
uppskattas till 6 Mkr som till stor del handlar om gemensamma inköp av skyddsmaterial. En 
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positiv budgetavvikelse på 6,5 Mkr prognostiseras för volym vilket är hänförligt till färre barn 
inom förskola samt lägre volym inom äldreomsorg inklusive hemtjänst. Prognosen har även 
tagit hänsyn till en retroaktiv ersättning till fristående skolor med 8,5 Mkr. Under 2020 
beslutade KS att betala ut en engångssumma till anställda på grund av Corona-pandemin. 
Kostnaden uppskattades till 16,8 Mkr och bokades upp i årsbokslutet. Lönetillägget har under 
våren utbetalats och kostnaden är 2 Mkr lägre än uppbokningen, vilket ger en positiv 
avvikelse under 2021. Utveckling av digitala tjänster pågår, men hela budgeten kommer inte 
att upparbetas. För de avsatta resurserna för konjunktur är prognosen idag att det blir en 
positiv avvikelse. Centralt finns även en mindre budgetavvikelse som avser 
kompetensutveckling.
Enheterna inom staben prognostiserar tillsammans +3,8 Mkr.
Årsprognosen för sektor Bildning och lärande visar ingen avvikelse mot budget
Bildning och lärande räknar med att genomföra de åtgärder som krävs för att ha en budget i 
balans vid årets slut. Sektorn har effektiviseringar på 14,5 Mkr enligt förvaltningens 
verksamhetsplan.
De effektiviseringar som behöver göras innebär att några enheter inom grundskola och 
gymnasiet genomför omställningsarbeten under året. Flerspråksenheten har ett vikande 
elevunderlag vilket innebär att även den enheten kommer att gå in i omställningsarbete. 
Denna process tar tid och gör att den ekonomiska effekten i vissa fall kommer senare än 
önskvärt.
Förskolan har under våren tillfälligt utökat antal barn per avdelning för att kunna tillgodose 
lagkravet gällande erbjudande om plats. Det finns ett stort behov av förskoleplatser och i vissa 
geografiska områden, till exempel Ytterby och Kärna, är antalet platser färre än efterfrågan. 
Under hösten finns överskott på platser i Kode och delar av centrum. Dessa platser kommer 
behövas för att täcka efterfrågan på platser i kommunen under senare delen av hösten och 
våren.
Grundskolans elevantal ökar till hösten främst i förskoleklass samt högstadiet. Andelen elever 
som är inskrivna på fritidshem har minskat under senaste året vilket är en av orsakerna till 
omställningsarbetet inom grundskolan. Detta innebär att även intäkter för 
fritidshemsplaceringar blir lägre än beräknat. Det är svårt att veta om elevminskningen på 
fritidshemmen är en trend eller en tillfällig effekt av pandemin. Kostnader för elever i annan 
kommunal grundskola har ökat jämfört med tidigare år vilket är en bidragande orsak till 
grundskolans prognostiserade underskott. De enheter inom grundskolan som inte har en 
budget i balans arbetar med åtgärder och skall lämna in en handlingsplan.
Gymnasiet Mimers hus har under året jobbat med en handlingsplan på 2 Mkr och gjort stora 
omställningar för att nå en budget i balans. På grund av låga elevtal har det i höst inte startat 
någon första årskurs för varken Restaurang- och livsmedel, Estetiska eller Vård- och 
omsorgsprogrammet. Gymnasiesärskolan Trekunga har färre elever i höst och har startat ett 
omställningsarbete som inte går tillräckligt snabbt och prognostiserar därför ett underskott. 
Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på året som främst beror på en lägre kostnad 
än budgeterat för samverkansavtalet kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen (återbäring 33-
kronan). Tack vare statsbidraget ”Skolmiljarden” kommer enheten att utbilda fler elever än 
planerat. Vuxenutbildningen kommer också att bedriva undervisning av personal från vård- 
och omsorgen, ”Äldreomsorgslyftet”. 
På grund av gällande restriktioner för kulturområdet har hyresintäkter uteblivit, främst på 
Mimers Teater. Kulturskolan har anpassat antalet elever till lokalerna för att kunna hålla 
fysisk distans till varandra, vilket gjort att grupperna inte kunnat fyllas. Antal elever har 
därmed minskat vilket innebär lägre intäkter för kursavgifter.
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I nuläget är bedömningen att sektorns ekonomiska effekter på grund av Covid-19 ryms inom 
tilldelad budget. Sektorn har fått ett statsbidrag på 6 Mkr från Skolverket, "Skolmiljarden", 
som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt 
till, trots pandemin. Bidraget kommer främst att användas till stöd för elever och studiestuga 
på gymnasiet tre eftermiddagar i veckan för att hjälpa elever att komma ikapp samt erbjuda 
fler ungdomar studier på vuxenutbildningen. Den bedömda merkostnaden för Covid-19 är 
2 Mkr.
Årsprognosen för sektor Trygghet och stöd visar ingen avvikelse mot budget
Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på 9,7 Mkr exklusive Covid-19, vilket bland 
annat avser ökade intäkter för statsbidrag och reserver för oförutsedda kostnader.
Verksamhetsområdet Myndighet prognostiserar ett underskott med -16,0 Mkr. Stora 
utmaningar finns inom både Barn-och unga och Vuxna. Ett fåtal ärenden som tillkom 2020 
har blivit permanenta och med höga kostnader som följd. Trycket på familjehemsplaceringar 
är stort och det är svårt att rekrytera egna familjehem, vilket gör att enheten haft stora 
kostnadsökningar. Även inom Socialt boende ökar ärendena och därmed kostnaderna. 
Verksamhetsområdet har identifierat ett flertal åtgärder som syftar till att effektivisera 
verksamheten. En gemensam genomlysning av samtliga insatser behöver göras för att 
säkerställa rätt insats till rätt brukare samt utveckla nya arbetssätt och insatser i samarbete 
med utförare i egen regi kopplat till boendesocial problematik. Översyn pågår i syfte att skapa 
nya arbetssätt kring verkställighet och inköp av platser.
Kostnaden för försörjningsstöd har ökat till följd av att antalet hushåll har ökat. 
Kostnadsökningen per hushåll har varit marginell, ca 100 kr/månad på grund av uppräkning 
av bland annat riksnormen och hyreshöjningar. Prognosen för året är –2,0 Mkr.
Verksamhetsområdet Sociala resurser redovisar en prognos på +2,5 Mkr. Överskottet beror i 
huvudsak på ökade intäkter samt vakanta tjänster inom AME.
Verksamhetsområdet Vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott på 4,0 Mkr vilket 
till största delen beror på att tjänster som ska finansieras med statsbidrag ännu ej hunnit 
tillsättas fullt ut. Inom boendena pågår det ett arbete med att implementera heltid som norm, 
vilket innebär att schemarutiner och planering för bemanning ligger till grund för ett förändrat 
arbetssätt i verksamheten.
Inom verksamhetsområdet Stöd i ordinärt boende redovisar hemtjänsten en nollprognos 
exklusive Covid-19. Antalet totala hemtjänsttimmar januari till augusti 2021 har ökat med 2,7 
procent jämfört med samma period föregående år, ökningen har skett från och med april 
månad. Antalet brukare med hemtjänstinsatser har ökat under året och även antal timmar per 
brukare och månad har ökat. Antalet så kallade ytterfall (brukare med insatser över 180 
timmar per månad) har ökat med cirka 19% (från 21 till 25 brukare), jämfört med samma 
period 2020, även genomsnittliga timmar per ytterfall har ökat. Under pandemin har det både 
funnits brukare som på grund av rädsla för Covid-smitta tackat nej till plats på särskilt boende 
och de som begärt att få sina hemtjänstinsatser vilande. Hemtjänst kundval egen regi har 
påbörjat en process i syfte att slå samman hemtjänstområden för att kunna optimera 
planeringen av resurser och säkra kompetensförsörjningen. Personlig assistans prognostiserar 
ett överskott på 0,6 Mkr.
Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård prognostiserar ett överskott på 1,7 Mkr. Tjänster 
som ska finansieras med statsbidrag är ännu inte fullt ut tillsatta vilket i år genererar ett 
överskott. Kostnaderna för bostadsanpassningar har ökat jämfört med föregående år till följd 
av att antal ärenden har ökat. Sektorn har i år ännu inga kostnader för betaldagar sjukhus och 
beräknar köpa korttidsplatserna i Ale även under 2022.
Verksamhetsområdet LSS-boende och Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 
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3,1 Mkr till följd av Covid och stängning av Daglig verksamhet samt omorganisation inom 
området.
I prognoserna ovan har sektorn räknat in kompensation för volymökningar inom 
verksamheterna LSS, Daglig verksamhet samt Myndighet.
Under 2021 har äldreomsorgen fått ett statligt permanent budgettillskott (Säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer) på 18,6 Mkr vilket ska bidra till att öka bemanningen 
samt öka kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg. Medlen kommer i huvudsak användas 
till höjd timersättning hemtjänst kundval, utökning av undersköterskor/omsorgshandledare på 
vård- och omsorgsboende samt utökade tjänster avseende sjuksköterskor samt arbets- och 
fysioterapeuter. Samtliga tjänster är ännu ej tillsatta, men sektorn räknar med att de ska vara 
så i slutet på året. I anvisningarna till statsbidraget finns angivet att medlen får användas till 
att förebygga smittspridning av Covid-19 och att rekvirerade medel 2021 ej kommer att 
återkrävas. Dessa båda faktorer gör att statsbidraget 2021 reducerar merkostnaderna för 
Covid-19 inom sektorn samt genererar tillfälliga överskott då tjänster ej får helårseffekt i 
kostnader 2021.
På grund av pandemin har sektorn centralt gjort stora inköp avseende skyddsmaterial i början 
på året och har haft avsatta personalresurser för vaccination, provtagning och smittspårning. 
De kommungemensamma kostnaderna prognostiseras till -4,9 Mkr och redovisas på en 
övergripande nivå i kommunen.
Inom samtliga boenden, hälso- och sjukvård samt hemtjänst görs fortsatta inköp av 
skyddsutrustning då krav på att använda detta samt att anpassa verksamheten i övrigt kvarstår. 
Hanteringen av skyddsutrustning tar extra tid och extra personalresurser har också krävts vid 
befarad eller konstaterad smitta och för att säkerställa att besök av anhöriga kan ske på 
smittsäkra sätt. Sektorn har under 2021 mottagit medel från Socialstyrelsen avseende 
merkostnader 2020 på grund av Covid-19. Dessa intäkter, tillsammans med delar av 
statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, täcker delar av 
merkostnaderna och sektorn prognostiserar ett underskott på totalt -3,6 Mkr, hänförbara till 
Covid-19. Av dessa består -7,5 Mkr för merkostnader inom Stöd i ordinärt boende till följd av 
hantering skyddsutrustning samt inköp av material. Sektorgemensamt redovisar ett överskott 
på 5,2 Mkr till följd av intäkter för Covid-19, främst från Socialstyrelsen avseende kostnader 
2020. Sektorn följer fortsatt utvecklingen av smittspridningen och restriktionerna till följd av 
detta samt genomförandet av vaccinationer.
Årsprognosen för sektor Samhälle och utveckling visar ingen avvikelse
Projektenheten: Lämnar en positiv avvikelse mot budget på 1 Mkr. Det härrör främst från 
vakanser på grund av föräldraledighet samt att projektledarna har en hög sysselsättningsgrad.
Teknik: Verksamhetsområdet lämnar en positiv avvikelse från budget på 1 Mkr. Färdtjänsten 
har ett överskott på grund av minskat resande under våren. För övriga verksamheter är 
bedömningen för helåret att budget kan hållas.
Hamnverksamheten förväntas följa sin budget för helåret enligt prognos. Färjetrafiken och 
gästhamnen har haft högre intäkter än planerat under sommarmånaderna, men har även haft 
större kostnader än planerat.
Service: Lämnar en prognos som följer budgeterat resultat för helåret. Kostnaderna under de 
första åtta månaderna har varit lägre på grund av distansundervisning för främst gymnasiet, 
men även delvis för högstadiet, detta överskott kommer enligt prognos inte att finnas kvar vid 
årsskiftet på grund av ökade livsmedelspriser samt att timvikarier kommer att behöva tas in 
vid sjukdom.
Planering & Myndighet: Verksamhetsområdet lämnar ett överskott på 4,5 Mkr, det hänförs 
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främst till ökningen av bygglov på 30 procent.
Miljöenhetens del av överskottet beror på intäkter från uppföljning och inspektion enligt 
miljöbalken avseende avlopp. Det beror även på vakanser för personal (glapp mellan att fast 
personal har slutat tills dess att vikarie har tillsatts).
Planenheten har under senaste året rekryterat flera nya medarbetare, planarkitekter och 
kommunekolog, och enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas då man har fasat ut konsulter 
och är inom kort fullt bemannad med ordinarie medarbetare. Enheten har hög 
faktureringsgrad.
Kart & Mark gör en prognos på ett överskott om 1 Mkr. Överskottet grundar sig i större 
intäkter inom kart- och mätverksamheten samt ett ökat antal uppdrag gällande 
nybyggnadskartor, förenklade nybyggnadskartor och förrättningar.
Lokaler & Anläggningar: Verksamhetsområdet har fortsatta ekonomiska utmaningar enligt 
budgeten för enheterna Fritid och Fastighet.
Fritidsanläggningar: Har ett stort intäktsbortfall på grund av stängda anläggningar till följd 
av Covid-19. Inkomstbortfallet uppskattas till cirka 3,5 Mkr för helåret. Verksamheten har 
även haft ökade kostnader till följd av bland annat vildsvinsskador på Lunnevis gräsplan samt 
dräneringsåtgärder på Ytterns konstgräs. Beräknad ökning av kostnader på cirka 2 Mkr.
VA verksamheten: Bedömer att resultatet blir 2 Mkr bättre än budgeterat. Det hänförs främst 
till det arbete som görs på intäktssidan avseende registervård med mera.
Avfallsverksamheten: Enheten håller budget med ett planerat underskott på -1,6 Mkr.

Årsprognosen för Exploatering och realisationsresultat är positiv +175,9 Mkr
Se avsnittet Investeringsrapport samt exploatering och realisationsresultat.

Förändring i skatteutfall 2018-2021

År Utfall Mkr Förändring Mkr %

2018 2 531,1 103,0 4,2

2019 2 654,0 122,9 4,9

2020 2 839,0 185,0 7,0

2021 2 947,7 108,7 3,8

Skatteutfallet prognostiserar innevarande år en positiv avvikelse på 72,4 Mkr enligt det 
senaste cirkuläret från SKR.
Prognosen för slutavräkning 2020 är positiv om än en försämring gentemot prognosen i april. 
Även prognosen för slutavräkning 2021 är positiv och är ytterligare förbättrad sedan 
prognosen i april. Totalt genererar detta en avvikelse på +61,1 Mkr. Utöver detta tillkommer 
mindre avvikelser på flera poster. I prognosen för generella statsbidrag ligger inte utfallet av 
den tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021 "Skolmiljarden", på 6 Mkr 
med. Istället ligger detta med i prognosen för sektor Bildning och lärande. Bidraget kommer i 
årsbokslutet inte att ligga redovisat på sektorn utan istället vara klassificerat som ett generellt 
statsbidrag enligt information från Rådet för kommunal redovisning.

Förändring i skatteutfall 2018-2021, Mkr

År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår

2018 2 509,0 15,9 19,0 22,1 2 531,1
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År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår

2019 2 643,0 3,4 9,4 11,0 2 654,0

2020 2 826,0 -25,0 28,2 13,0 2 839,0

2021 2 875,3 67,0 72,4 2 947,7

5.9 Åtgärder för budget i balans

Aktivitet
Stat
us Enhet Kommentar

Mål
2021

Kostnad
s-

minsknin
g

Årsprog
nos

Diff
Mål-

Progno
s

Effektiviseringar
inom stab-
organisationen

Stab 1 000 1 000 0

Effektiviseringar
inom
sektorgemensam
t administration

Bildning
och
lärande

Den prognostiserade avvikelsen
beror på att Flerspråksenheten inte
klarar sitt effektiviseringskrav.

550 200 -350

Effektivisering
inom förskola
anpassad till
ökningstakt

Bildning
och
lärande

4 100 4 100 0

Effektivisering
inom grundskola
anpassad till
ökningstakt

Bildning
och
lärande

Den prognostiserade avvikelsen är
enheternas samlade prognos.

6 800 6 400 -400

Effektivisering
inom gymnasiet
och vux
anpassad till
ökningstakt

Bildning
och
lärande

2 600 2 600 0

Effektivisering
inom kultur
verksamhet
anpassad till
ökningstakt

Bildning
och
lärande

450 450 0

Effektiviseringar
inom
verksamhetsomr
åde Teknik

Samhäll
e och
utvecklin
g

Sänkta kostnader för sms-tjänster
inom parkeringsverksamheten.

1 400 1 400 0

Effektiviseringar
inom
verksamhetsomr
åde Planering
Myndighet

Samhäll
e och
utvecklin
g

600 600 0

Effektiviseringar
inom gemensam
verksamhet

Trygghet
och stöd

Åtgärden kommer att genomföras. 8 900 8 900 0

Summa 26 400 25 650 -750
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5.10Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens 
sektorer 2021

Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Belopp i Mkr 2021 2021 2021 2021-08-
31

2021-08-
31

2021-08-
31

Politisk organisation -16,6 -17,0 0,4 -10,0 -11,3 1,4

Stab -240,5 -272,0 31,5 -103,0 -181,7 78,7

Bildning och lärande

- Sektorgemensamt -106,1 -106,1 0,0 -65,5 -70,5 5,0

- Förskola och pedagogisk 
omsorg -339,4 -341,2 1,8 -223,0 -227,2 4,3

- Grundskola och fritidshem 
åk F-6 -432,3 -429,3 -3,0 -293,3 -286,1 -7,2

- Grundskola och fritidshem 
åk 7-9 -121,3 -122,0 0,7 -78,8 -81,3 2,5

- Gymnasiet och 
vuxenutbildning -194,3 -194,8 0,5 -126,1 -130,7 4,6

- Kultur -41,4 -41,4 0,0 -26,1 -27,6 1,5

Summa Bildning och 
lärande -1 234,8 -1 234,8 0,0 -812,7 -823,4 10,7

Trygghet och stöd

- Sektorchef -20,5 -34,1 13,6 -14,4 -25,2 10,8

- Myndighet -224,5 -208,5 -16,0 -163,8 -138,8 -25,0

- Försörjningsstöd -23,0 -21,0 -2,0 -15,6 -14,0 -1,6

- Sociala resurser -66,8 -69,3 2,5 -43,7 -46,1 2,4

- Vård och omsorgsboende -204,3 -208,3 4,0 -139,0 -139,9 0,9

- Stöd i ordinärt arbete -199,5 -192,6 -6,9 -131,9 -128,4 -3,5

- Hälso- och sjukvård -94,3 -96,0 1,7 -61,6 -64,1 2,5

- LSS-boende och daglig 
verksamhet -242,0 -245,1 3,1 -164,9 -162,4 -2,5

- Nyanlända -6,4 -6,4 0,0 -4,4 -4,2 -0,2

Summa Trygghet och stöd -1 081,4 -1 081,4 0,0 -739,3 -723,0 -16,3

Samhälle och utveckling -238,8 -238,8 0,0 -125,9 -157,2 31,3

Finansiering 17,5 20,0 -2,5 49,7 13,3 36,4

Exploatering och 
realisationsresultat 225,9 50,0 175,9 120,3 33,3 87,0

Summa nettokostnad -2 568,7 -2 774,0 205,3 -1 620,9 -1 850,1 229,2
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5.11Koncernföretagen 
Koncernen Kungälvs kommun består av Kungälv Energi AB med dotterbolaget Kungälv 
Närenergi AB, Bohusläns kommunala exploaterings AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder, Bohus 
Räddningstjänstförbund (BORF) som är samägt med Ale kommun samt de vilande bolagen 
Bagahus AB och Kongahälla AB.

Kommunen äger också 25 procent av bolaget SOLTAK AB som är ett samarbete mellan 
kommunerna Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet samt Tjörn. Det gemensamma bolaget utför 
stöd- och servicetjänster inom IT, löne- och ekonomiadministration.

Kungälv Energi AB 

(Periodutfall 28,2 Mkr, Prognos 40,8 Mkr)
Kungälv Energi visar upp ett positivt resultat på 28,2 Mkr för perioden, vilket är 3,6 Mkr 
bättre än budgeterat. Bolagets resultat visas i fyra delar: elnät, värme, stadsnät och 
entreprenad, där elnät och värme är de delar som omsätter mest. Prognosen för helåret är ett 
resultat på 40,8 Mkr, vilket är sämre än budgeterat resultat på 41,3 Mkr.

Kungälv Närenergi AB

(Periodutfall 1,7 Mkr, Prognos 2,2 Mkr)
Kungälv Närenergi är ett helägt dotterbolag till Kungälv Energi AB som bedriver elhandel. 
Resultatet för perioden är 1,7 Mkr. Prognosen för året är 2,2 Mkr, vilket överstiger budget 
som är 2,1 Mkr.

Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 

(Periodutfall -1,6 Mkr, Prognos 9,7 Mkr)
Bolaget ska bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning i kommunen. 
Periodens resultat för perioden är -1,6 Mkr. Prognosen för helåret är ett resultat på 9,7 Mkr 
vilket motsvarar budgeterat resultat.

Stiftelsen Kungälvsbostäder

(Periodutfall 21,7 Mkr, Prognos 26,5 Mkr)
Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar bostäder och 
lokaler inom Kungälvs kommun. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt per augusti 
uppgår till 21,7 Mkr jämfört med budgeterat resultat på 15,6 Mkr. Kungälvsbostäders 
resultatprognos för helåret är 26,5 Mkr jämfört med budgeterat resultat på 21,8 Mkr.

Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)

(Periodutfall 4,3 Mkr, Prognos 1,6 Mkr)
Resultatet för perioden är 4,3 Mkr, vilket överstiger budget som uppgår till 0,0 Mkr. 
Prognosen på helår för Bohus Räddningstjänstförbund är 1,6 Mkr vilket avviker positivt mot 
budgeterat resultat på 0,0 Mkr.

SOLTAK AB

(Periodutfall 8,6 Mkr, Prognos 3,3 Mkr)
SOLTAK redovisar ett positivt resultat på 8,6 Mkr för perioden, budgeterat resultat för 
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perioden är 0,0 Mkr. Prognos för helår är 3,3 Mkr, vilket överstiger budgeterat resultat som 
även för helåret uppgår till 0,0 Mkr.
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6 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Kungälvs kommun följer Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, övrig 
redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning (RKR), med några få undantag. Dessa framgår under respektive rubrik nedan. För 
bolagens redovisning följs Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag samt (BFN 2012:1) Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Skatteintäkter
Kommunen följer RKR:s rekommendation R2, vilket innebär att den prognos för 
skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerat i december under 
räkenskapsåret har använts vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. Vid 
delårsbokslut används alltid senaste prognosen från SKR.
Årets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar:

 de preliminära månatliga skatteinbetalningarna
 en preliminär slutavräkning som bygger på SKR:s prognos för bokslutsåret
 differensen mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten 

föregående bokslutsår 
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras 
månatligen, VA-konsumtionsavgifter samt avgifter för renhållning faktureras varannan 
månad. 10 procent av anslutningsavgifterna intäktsförs direkt för att bland annat täcka 
kostnader för administration. Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader 
uppstår.

Enligt RKR:s rekommendation R2 ska offentliga bidrag samt avgifter som är hänförbara till 
en investering intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och 
förbrukning. Inkomster från gatukostnadsersättningar och andra bidrag till finansiering av 
investeringar från privata aktörer ska däremot intäktsföras i takt med att investeringen 
färdigställs och intäktskriterierna är uppfyllda. Det innebär att när investeringen är färdig att 
tas i drift har kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska då vara helt intäktsförd. 
Detta är en ändring gentemot den intäktsrekommendation som gällde till och med 2019, 
vilken stipulerade att även gatukostnadsersättningar och icke offentliga investeringsbidrag 
skulle periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Kommunen har under 
2020 anpassat sin redovisning utifrån nu gällande rekommendation och jämförelsetalen för 
2019 har justerats utifrån detta. Undantaget är så kallade parkeringsfriköp där det enligt 
kommunens bedömning fortfarande finns ett åtagande även efter investeringens 
färdigställande. Det innebär att parkeringsfriköp alltjämt intäktsförs på ett sätt som återspeglar 
investeringens nyttjande och förbrukning.

Personalkostnader
Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt 
påslag på lönekostnaden. Förändring av semesterlöneskuld och övertidsskuld redovisas som 
en kostnad i verksamheten. Intjänad ferielön och uppehållslön för lärare redovisas som skuld. 
Timlöner och ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade under augusti månad tas upp 
som kortfristig skuld.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden 
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görs utifrån beräknad ekonomisk nyttjandeperiod. Aktivering av anläggningstillgångar sker 
normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används för beräkning av 
avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde.

Avskrivningstider År

VA-anläggningar 33-80

Byggnader 20-80

Gator, broar och hamnanläggningar 20-75

Maskiner, inventarier och bilar 5-20

Datorer och kringutrustning, 
programlicenser

3-5

Mark och konst Ingen avskrivning

 
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärde efter avdrag för 
investeringsbidrag, planmässiga avskrivningar och nedskrivningar till och med 2010. 
Anslutningsavgifter har redovisats som investeringsbidrag och därmed har kommunens 
investeringar i VA-anläggningar nettoredovisats. Från och med 2011 redovisas offentliga 
investeringsbidrag och anslutningsavgifter som långfristiga skulder och minskar därmed inte 
anläggningens anskaffningsvärde. Dessa bidrag och avgifter periodiseras över tid 
motsvarande tillgångens avskrivningstid. Anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod prövas 
löpande.
Kommunen påbörjade 2015 arbetet med att övergå till komponentavskrivning enligt RKR:s 
rekommendation R4, Materiella anläggningstillgångar. Införandet har skett etappvis och är nu 
helt implementerat. Komponentindelning av nyinvesteringar och ombyggnader avseende 
kommunens fastigheter har skett sedan 2016. Under år 2017 infördes komponentavskrivning 
även på investeringar i infrastruktur samt vatten- avlopp- och renhållningsanläggningar. 
Arbetet med att komponentindela äldre objekt har pågått parallellt och var helt genomfört 
2018.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
I Kungälvs kommun gäller att den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och att 
anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp för att en anskaffning 
ska redovisas som anläggningstillgång.

Exploateringsverksamhet
Nedlagda kostnader och erhållna intäkter för pågående exploateringsverksamhet redovisas 
som kortfristiga fordringar och skulder. Under pågående exploatering kan vid årsskiften 
kostnader belasta innevarande år och intäkter nästkommande.
Exploateringsprojekten ses över löpande och avräkning sker allt eftersom delområden inom 
projekten avyttras och kostnaderna hänförliga till aktuella områden kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar, offentliga investeringsbidrag och 
anslutningsavgifter aktiveras i samband med att berörda investeringar färdigställs.
Pensioner
Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger att pensionsåtagandet ska redovisas 
enligt blandmodellen. Detta innebär att pensioner intjänade före år 1998 lyfts ur 
balansräkningen och redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensioner intjänade från och med 
1998 ska redovisas som en skuld i balansräkningen.
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Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 2006-06-19 § 139 har Kungälvs kommun bytt 
redovisningsprincip beträffande redovisningen av kommunens totala pensionsåtagande. 
Pensioner intjänade före år 1998 har lyfts in som en avsättning i balansräkningen, inklusive 
särskild löneskatt. Kommunen har därmed, i likhet med flertalet andra kommuner, gått ifrån 
den så kallade blandmodellen och tillämpar istället fullfonderingsmodellen. Motiven för 
fullfondering är att ge en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och 
utveckling samt att minska den framtida belastningen på kommunen då utbetalningarna av 
pensioner ökar.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen med tillhörande löneskatt, som utbetalas under 2021, 
har bokats upp som kortfristig skuld i 2020 års bokslut. Beräkningen av 
pensionsförmånernaär gjord enligt SKR:s ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld”, RIPS 
19, och utförda av KPA. Pensionsförpliktelser för förtroendevalda redovisas enligt 
rekommendation R10, Pensioner.

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder som förfaller till betalning inom tolv månader har tidigare klassificerats 
som kortfristiga skulder. Från och med 2019 redovisas dock hela låneskulden som långfristig i 
enlighet med rekommendation R7.
Säkring av räntebindning
Kungälvs kommun utnyttjar derivatinstrument för att säkra exponeringen för ränterisker. 
Säkringsstrategin regleras i Finanspolicy. Kommunen strävar med denna säkringsstrategi efter 
att åstadkomma en stabil framtida upplåningskostnad. Målsättningen är att reducera 
osäkerheten hänförlig till lån med rörlig ränta.

Lånekostnader
Kommunen räknar in lånekostnader i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar 
enligt RKR:s rekommendation R4. Lånekostnaden beräknas utifrån den genomsnittliga räntan 
på kommunens långfristiga låneskuld under perioden, så kallat generellt lånearrangemang. 
Det innebär att lånekostnader inräknas i tillgångens anskaffningsvärde för investeringsprojekt 
som tar betydande tid att färdigställa. Detta under förutsättning att kommunen har 
lånekostnader vid denna tidpunkt. Ränta under byggtid tillämpas enbart på projekt avseende 
verksamhetsfastigheter som pågår under en period av minst sex månader och där den 
upparbetade investeringsutgiften uppgår till minst 5 Mkr.

Leasingavtal
All leasing i kommunen redovisas som operationell då de ekonomiska risker och fördelar som 
är förknippade med ägandet enligt en helhetsbedömning inte övergår till leasetagaren, det vill 
säga kommunen, utan finns hos leasegivaren. Flera av leasingavtalen uppfyller även 
kriterierna för korttidsinventarier eller mindre värde. En fördjupad kartläggning och analys av 
kommunens samtliga leasingåtaganden har påbörjats under året och beräknas vara klar 
2021/2022.
Jämförelsestörande poster
De poster som kommunen i tilläggsupplysningarna redovisat som jämförelsestörande har 
bedömts att på ett tydligt sätt påverka jämförelsen med motsvarande poster andra år. Någon 
beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempelvis skillnaden mellan vad som är 
jämförelsestörande i finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförelsestörande i 
verksamhetens kostnader.
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Bidrag till infrastruktur 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att lämna bidrag till infrastruktur avseende 
byggandet av GC-banor, utbyggnad av väg 168 Ekelöv-Kareby, förbifart Tjuvkil, 
vänstersvängsfält Sparråsvägen samt ombyggnad av trafiklösning vid E6 Kungälvsmotets 
östra ramper, totalt 356,8 Mkr. Under 2021 har ytterligare 30,4 Mkr avsatts till förbifart 
Tjuvkil.Bidragen ska upplösas under 25 år. Någon nuvärdesberäkning av avsättningen har inte 
gjorts. I resultaträkningen har redovisats upplösning av de beslutade bidragen för GC-banor, 
förbifart Tjuvkil, Sparråsvägen samt E6 Kungälvsmotet med ett belopp motsvarande en 
tjugofemtedel.
Bidraget avseende utbyggnad av väg 168 har ännu inte börjat lösas upp eftersom beslutet 
fattades under 2009 och därmed omfattas av det undantag som gäller enligt äldre föreskrifter, 
LKBR.
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